
 

PROTOCOL DE PREVENCIÓ COVID 19 RESPECTE AL PERSONAL 
EXTERN AL CENTRE  

 
 
Segons el que diuen les instruccions del curs escolar 2020-2021: 
 
a. “Es reduirà el nombre d'interaccions amb personal alié a l'organització i visites al centre              

d'altres professionals excepte l'estrictament imprescindible. En cas necessari, es facilitarà          

que l'acció puga desenvolupar-se de manera telemàtica.” 

b. “S'evitaran gestos d'afecte o cortesia social que suposen contacte físic, inclòs el de donar              

la mà.” 

 
Des de l’escola El Drac, en l’atenció de logopèdia, A.L. i P.T. actuarem segons les instruccions 
i les següents concrecions:  
 
● L’atenció a l’alumnat es durà a terme dins o fora de l’aula segons les necessitats del grup, 

alumnat o mestre/mestra.  

● Degut a l’estructura de les aules d’infantil. Quan aquest o aquesta profesional haja 

d’interactuar amb el grup. Ho farà des de fora de l’aula, mitjançant les finestres que tenen les 

classes (vaixells i avions). 

● S’ha habilitat un espai per poder dur a terme aquestes actuacions quan siguen fora de l’aula. 

Aquest espai és, l’antiga aula menuda d’informàtica.  

● A més d’aquest espai, hi han diferents taules i cadires en espais a l’aire lliure per poder 

treballar, si  la mestre o el mestre ho veuen el més recomanable.  

● Degut al treball específic que es du a terme en aquest servei, a més de la impotància de 

l’aspecte vocal i auditiu. L’alumnat que haja d’eixir de l’aula, per dur a terme un treball 

específic, podrà dur-lo a terme sense la mascareta (en cas que haja de dur-la). 

● La mestra  o el mestre encarregat d’aquesta tasca, quan estiga amb alumnat que no du la 

mascareta ha de dur una mascareta FFP2. 

● En el moments de les explicacions, el mestre o mestra, es podrà llevar la mascareta. Sempre 

mantenint la distància de seguretat (2 metres). 

● Quan es gasta l’aula  d’informàtica menuda per a aquesta tasca, s’ha de desinfectar amb el 

producte corresponent, tant la taula, com la cadira.  

● En alguns i algunes alumnes que tenen un motiu mèdic per no assistir al centre, s’han 

organitzat horaris per poder fer classes i sessions de manera telemàtica.  

● S’han concertat reunions periòdiques d’equip docent, per a concretar, avaluar i millorar les 

accions que es realitzen.  

 


