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PROTOCOL SEGURETAT COVID-19 
 
Les mesures aquí descrites responen a les recomanacions i normatives establertes pels 
organismes sanitaris. Les mesures aplicables en Idiomes Llucmajor estan dividides en 
els apartats Instal·lacions, Professorat i Alumnat. 
 
1. Instal·lacions. 
 
En aquest apartat descrivim les mesures adoptades per crear i mantenir un entorn de 
treball COVID-free: 

- Tot el local disposa de dos dispositius purificadors i desinfectants d'aire per 
mantenir l'aire net durant la docència. (Més info: 
https://youtu.be/q_kGQcdhOY0). 

- Amb una freqüència de dues vegades diàries (al migdia i en a ver tancat) es 
realitzarà una neteja amb ozó. 

- Després de cada classe es netejaran les superfícies de contacte (taules i cadires) 
amb un netejador d'alcohol. 

- Cada dia, després de les classes, es farà una neteja amb lleixiu. 
 
2. La docència. 
 
Les classes permeten la presència de 4 o 5 alumnes. Per això, els alumnes de cada grup 
rotaran de manera que puguin assistir al mateix nombre de classes presencials i online 
ja que la mateixa classe es podrà seguir de manera presencial i online. 
 
Classes presencials. 
 

- Ha de realitzar l'autocontrol de la temperatura corporal, previ desplaçament a 
Idiomes Llucmajor. En cas de presentar símptomes NO està permès assistir a la 
classe presencial; sempre es podrà seguir la classe en línia. En el cas de 
presentar símptomes, ens ha d’avisar. NO està permesa l'assistència presencial 
a cap persona amb símptomes compatibles amb COVID 19 (tos, dècimes de 
febre ...) i sempre es tindrà l'opció de seguir la classe de manera online. 

 
- S'ha de mantenir l'etiqueta respiratòria: Cobrir-se el nas i la boca al tossir o 

esternudar amb mocadors d'un sol ús o  interposant el braç (plec del colze). No 
conservar els mocadors a sobre, rebutjar-los en un contenidor d'escombraries. 
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- Higiene de mans. A l'entrada de Idiomes Llucmajor l'alumnat disposarà de gel 

hidroalcohòlic que haurà d'usar-se abans d'accedir a les aules. Cal evitar tocar-
se la cara durant la classe, i si succeís, cal rentar-se les mans amb el gel 
hidroalcohòlic tantes vegades com sigui necessari. 

 
- Distància social de seguretat. Els seients dels alumnes estan separats entre si 

per, al menys, 1,5 metres, a l'igual que professorat i alumnat. 
 

- Ús de les màscares. L'alumnat haurà de fer servir la mascareta mentre es trobi 
en Idiomes Llucmajor. A l'aula l'alumnat tindrà a disposició gel hidroalcohòlic 
per mantenir la higiene de mans. 

 
- La cambra de bany no podrà ser usat, excepte en cas d'urgent necessitat. 

 
- Els grups estaran integrats, com màx. per 8 persones, de les quals, de manera 

rotatòria, la meitat seguirà les classes de manera presencial i l'altra meitat en 
línia. Per a això, s'ha adquirit l'equipament que permeti l'òptim 
desenvolupament de les classes. 

 
- No compartir objectes d'higiene o aliments o beguda. Cada alumne / a ha de 

portar el seu propi material de papereria ja que hem eliminat l'ús compartit 
d'aquest tipus de materials. 

 
- Evitar contacte social (salutacions amb petons a galtes, encaixades de mans, 

etc.) 
 
3. Professorat i Secretaria. 
 
Secretaria. 

- Els serveis d'informació i gestió d'alumnat es realitzaran preferiblement per 
mitjans online (videoconferència, tel ...). S'establirà una distància de seguretat 
per a qualsevol interacció personal i, addicionalment, l'ús de mètodes de 
protecció personals: mascareta, pantalla i guants. 

 
- Els mitjans de pagament preferibles són els telemàtics. En el cas de manipulació 

de diners en efectiu, s'ha de fer amb guants, i els diners seràn desinfectats 
abans de la seva posada en circulació. 

 
- Coordinarà juntament amb el professorat les entrades i sortides del centre. 

 
- Realitzarà neteja i desinfecció freqüent de les instal·lacions de centre de treball 

com: superfícies, poms de les portes, mobles, lavabos, sòls, telèfons, etc. 
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- Aïllar mitjançant un plàstic protector transparent o en bosses de plàstic 
transparent, aquells elements que es poden contaminar pel virus i que siguin 
difícils de netejar: comandaments a distància, teclats dels equips compartits, 
etc. D'aquesta manera es pot facilitar i establir una periodicitat de neteja. 

 
Professorat. 

- Realitzarà l'autocontrol de la temperatura corporal, previ desplaçament a 
Idiomes Llucmajor. En cas de presentar símptomes romandrà al domicili i 
avisarà tant a les autoritats sanitàries com a Idiomes Llucmajor. El professorat 
impartirà la docència amb pantalla de metacrilat, i addicionalment amb 
mascareta quan no es pugui mantenir la distància de seguretat. 

 
- El professorat vetllarà pel manteniment de la distància social de seguretat entre 

l'alumnat menor d'edat especialment i de tot l'alumnat en general. 
 

- El professorat vetllarà pel compliment de l'precepte d'ús de mascareta. 
 

- El professorat juntament amb secretaria de vetllar perquè les entrades i 
sortides de centre es facin de manera ordenada mantenint la distància de 
seguretat. 

 
- Evitarà contacte social (salutacions amb petons a galtes, encaixades de mans, 

etc.) 
 

- No compartirà objectes de neteja, higiene o aliments o beguda. 
 

- Desinfectarà aquells elements que poden contaminar-se pel virus i que siguin 
difícils de netejar: comandaments a distància, teclats dels equips compartits, 
etc. D'aquesta manera es pot facilitar i establir una periodicitat de neteja. 

 
 
 
Aquest protocol està subjecte als canvis que estableixi la normativa. 


