
 

 

MESURES SEGURETAT COVID 19
 
Aquest document fixa les línies comunes i generals de com es dese
durant el curs 2021-2022 a Up
la pandèmia de la COVID-19. 

 

REQUISITS GENERALS PER ALUMNES UP!
 
 
1) Gel hidroalcohòlic 
Tots els alumnes hauran de fer ús obligatòriament de gel hidroalcohòlic tan
entrin el centre.  El gel es trobarà a recepció i a 

 
 
2) Ús de mascaretes 
L’ús de mascaretes serà obligatori per tots els nostres alumnes
acompanyant. Cada alumne 
tot moment. 

 
 
3) Distància de seguretat 
Es mantindrà un  distanciament físic
 
4) Salut 
Tots els nostres alumnes/pares
entregar-la el primer dia de classe
podran incorporar al seu grup classe
 

 
 
 

MESURES SEGURETAT COVID 19

Aquest document fixa les línies comunes i generals de com es desenvoluparan
a Up! language school donat  el context d’excepcionalitat derivat de 

 

GENERALS PER ALUMNES UP! 

alumnes hauran de fer ús obligatòriament de gel hidroalcohòlic tan
entrin el centre.  El gel es trobarà a recepció i a cadascuna de les aules. 

obligatori per tots els nostres alumnes, així com per qualsevo
acompanyant. Cada alumne  portarà la seva pròpia mascareta i l’haurà de dur 

 
distanciament físic en totes les nostres aules. 

/pares hauran d’omplir la declaració responsable
la el primer dia de classe per tal de preservar la salut del grup. Del contrari no es 

incorporar al seu grup classe 

MESURES SEGURETAT COVID 19 

nvoluparan les classes 
el context d’excepcionalitat derivat de 

alumnes hauran de fer ús obligatòriament de gel hidroalcohòlic tant bon punt 

així com per qualsevol 
i l’haurà de dur  posada en 

declaració responsable degudament i 
Del contrari no es 



6) Neteja i desinfecció 
 
Ventilació: es deixaran les 
mecànica. A les classes on es  disposi de finestres, aquestes s’obriran regularment per renovar 
l’aire. 
Neteja:  donada la mobilitat de grups, les taules 
netejaran i desinfectaran al final de cada classe amb la 
 
Al final de cada jornada es farà una desinfecció completa

 

 

7) Entrades i sortides  
De 17.25 a 20.00 

Entrada:  Carrer de la Creu gran, 15 (entrada habitual)

Sortida:  Plaça de la Creu gran, 19 

Després de les 20.00 

Entrada i sortida per carrer de la C

Les entrades i sortides de les aules es faran esglaonadament per grups a fi i 

barrejar alumnes. 

 

8) Material 
L'alumne ha de portar el seu propi material escolar 

Excepcionalment si es fa servir material

desinfectat després  de cada ús

 

 

 

es deixaran les portes  obertes durant les classes juntament amb  ventilació 
. A les classes on es  disposi de finestres, aquestes s’obriran regularment per renovar 

:  donada la mobilitat de grups, les taules i cadires de cadascuna d
netejaran i desinfectaran al final de cada classe amb la col·laboració d’alumnes  i professorat.

l final de cada jornada es farà una desinfecció completa del centre 

reu gran, 15 (entrada habitual) 

reu gran, 19  

de la Creu gran, 15 (entrada habitual) 

Les entrades i sortides de les aules es faran esglaonadament per grups a fi i 

L'alumne ha de portar el seu propi material escolar i no deixarà llibres ni  carpetes a l'escola. 

Excepcionalment si es fa servir material  comunitari com tisores, cola o cinta adhesiva serà 

de cada ús 

obertes durant les classes juntament amb  ventilació 
. A les classes on es  disposi de finestres, aquestes s’obriran regularment per renovar 

i cadires de cadascuna de les aules es 
d’alumnes  i professorat. 

Les entrades i sortides de les aules es faran esglaonadament per grups a fi i efecte de no 

carpetes a l'escola. 

comunitari com tisores, cola o cinta adhesiva serà 


