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L’evolució favorable del context epidemiològic, així com l’avanç de la vacunació contra la 
covid-19 dels col·lectius essencials, plantegen un escenari de baixa transmissibilitat en el 
qual es poden anar reprenent algunes activitats de manera progressiva. Per aquest motiu, 
durant el proper mes de juliol es preveu l’oferta d’algunes activitats formatives adreçades a 
personal docent en modalitat presencial o semipresencial. A continuació s’estableixen les 
recomanacions principals que cal tenir en compte per recuperar la presencialitat en la 
formació. 

 

 

MESURES ORGANITZATIVES 

 

Requisits d’accés. Independentment del seu estat vacunal, no pot participar en la formació 
presencial cap persona que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19, ni que 
tingui una prova positiva per covid-19 o hagi estat designada com a contacte estret d’un cas 
positiu en els 10 dies anteriors, o que tingui un o una convivent amb sospita de covid a 
l’espera de confirmació.  

Aules o espais de formació. Per poder dur a terme formació presencial cal disposar 
d’espais molt ben ventilats, en els quals sigui possible una renovació completa i periòdica de 
l’aire de manera natural o a través dels sistemes de climatització (vegeu l’apartat 
“Ventilació”) i que siguin suficientment grans com per permetre l’aforament pertinent.  

Distància de seguretat i aforament. Cal garantir el manteniment de la distància mínima de 
seguretat entre les persones participants, que s’estableix en 1,5 metres. A tal efecte, 
l’aforament de les sales ha de permetre disposar de 2,5 m2 per persona. D’altra banda, es 
recomana que els grups de formació siguin estables en la mesura del possible i que no 
superin les 15-20 persones. Les persones responsables de la formació han de disposar d’un 
registre diari de les persones assistents i la seva distribució a les diferents aules i espais per 
facilitar-ne la traçabilitat si es dona un cas positiu.  

Organització de l’accés. Per evitar aglomeracions pot ser recomanable que l’entrada i la 
sortida a les instal·lacions es faci de manera esglaonada. En el moment actual, no es 
considera necessari fer control de temperatura a l’accés. 

 

 

MESURES DE PREVENCIÓ I DE PROTECCIÓ 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/que-es-coronavirus/simptomes-i-tractament/
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Mascareta. Independentment del seu estat vacunal, totes les persones assistents a les 
formacions han de portar una mascareta higiènica homologada (UNE 0064-1:2020, UNE 
0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020) col·locada correctament –cobrint el 
nas i la boca–, exceptuant-ne els casos en què hi hagi una contraindicació per al seu ús. Les 
persones que n’estiguin exemptes han d’acreditar la seva situació mitjançant un informe 
mèdic. 

Higiene de mans. Tothom que accedeixi a les aules o sales de formació s’ha de fer un 
rentat o una higiene de mans. Es recomana habilitar dispensadors de gel o solució 
hidroalcohòlica a tots els accessos.  

Ventilació. S’opta de manera preferent per una ventilació natural i, si no és possible, cal 
seguir les normes de ventilació relatives als sistemes de climatització. Es recomana 
mantenir portes i finestres obertes durant l’estona que duri la formació amb ventilació 
creuada per assegurar que hi hagi una renovació constant de l’aire. En qualsevol cas, l’espai 
ha d’haver estat ventilat prèviament a l’arribada de les persones que hi participin. Per a més 
informació, podeu consultar el document Noves orientacions sobre ventilació en els centres 
educatius en el marc de la covid-19. 

Neteja i desinfecció. S’han de seguir les recomanacions incloses en el Pla d’actuació per al 
curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia. Es recomana intensificar 
la neteja i desinfecció de les superfícies de contacte més comú (poms de les portes, taules, 
etc.).  

En el cas dels lavabos, cal mantenir-ne la ventilació continuada i dur-ne a terme la neteja i 
desinfecció amb la periodicitat que requereixi la concurrència. Els lavabos han de disposar 
de sabó i tovalloles de paper d’un sol ús per eixugar-se les mans i paperera amb tapa, pedal 
i equipada amb una bossa interior. Es recomana afegir la senyalització que indiqui la 
seqüència correcta de l’ús de l’inodor: abaixar la tapa, estirar la cadena i rentar-se les mans.  

 

ALTRES MESURES 

 

Pauses. Es recomana que les pauses o estones de descans tinguin lloc en espais exteriors. 
Si això no és possible, cal dur-les a terme en espais on es pugui garantir una adequada 
ventilació i mantenir la distància de seguretat.  

Menjar i begudes. No està permesa la ingesta d’aliments ni begudes (amb excepció de 
l’aigua) a l’interior de les aules. El consum de begudes o aliments s’ha de dur a terme  
preferentment a l’exterior o en espais amb molt bona ventilació. Mentre s’estigui sense la 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-curs-2021-2022.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-curs-2021-2022.pdf
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mascareta, cal tenir una cura especial amb el manteniment de la distància mínima de 
seguretat. 

Es recorda que la mascareta s’ha de manipular per la part de les gomes i sempre amb les 
mans netes, desant-la en una bossa de tela o de paper mentre no s’utilitzi.  

 

ACTUACIÓ INICIAL DAVANT D’UN POSSIBLE CAS 

 

Si alguna persona inicia un simptomatologia compatible amb la covid-19 durant la jornada de 
formació, cal proporcionar-li una mascareta quirúrgica i facilitar que pugui abandonar les 
instal·lacions al més aviat possible. Aquesta persona s’ha de posar en contacte amb el seu 
centre  d’atenció primària de referència. Si la persona presenta signes de gravetat, cal trucar 
al 112 i mantenir-la en un espai ben ventilat i separada de la resta de participants fins que 
vinguin els serveis d’emergència. La persona que l’acompanyi durant aquesta estona s’ha 
de posar una mascareta FFP2.  

En cas que una persona iniciï simptomatologia en horari no lectiu, cal que es posi en 
contacte amb el seu centre d’atenció primària (o amb el CUAP, si és fora de l’horari 
d’atenció del CAP). En cas que se li faci una prova diagnòstica i tingui un resultat positiu, ha 
de fer 10 dies d’aïllament i cal que n’informi de manera immediata les persones 
organitzadores de la formació. Els serveis de vigilància epidemiològica són els responsables 
de l’estudi de contactes. 




