
 
 
 
 

PROTOCOL DE PROTECCIÓ I SEGURETAT  
ALS CURSOS I TALLERS DEL  
CENTRE CÍVIC EL PI NOVELL 

 
 
 Per tal de garantir la seguretat dels usuaris del Centre Cívic El Pi Novell, i seguint 

les indicacions legals dictades per les autoritats competents, s'han pres les següents 
mesures de seguretat: 

 
 S'ha instal·lat una mampara de separació al taulell del despatx d'informació. 

 
 El nombre d'assistents a les activitats s'ha reduït per tal de garantir els aforaments 

de seguretat. 
 

 L'entrada i sortida de les activitats tenen diferents horaris, per evitar que els grups 
coincideixin en un mateix espai. 

 
 Les inscripcions als cursos i tallers,  seran online per evitar aglomeracions. 

 
 Tant els usuaris com els professors hauran de signar una declaració responsable i 

entregar-la al Centre Cívic El Pi Novell abans del dia d’inici de les activitats. 
 

 Abans de realitzar cap activitat al centre cívic El Pi Novell, caldrà: 
 A l’entrar al Centre, rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic (també en trobareu 

a diversos punts del local). 

 Es prendrà la temperatura a l'entrada del Centre 

 Es demana puntualitat i que es respectin les distàncies de seguretat. 

 És obligatori l'ús de mascareta dins de l'equipament, tant pels alumnes com pels 
professors, a excepció de si es tracta d'una activitat física. Es recomana que es 
vigili el bon estat de la mascareta i que aquesta compleixi amb la normativa UNE. 

 Durant la jornada es ventilarà amb freqüència l'aula. Si les finestres no poden 
romandre obertes, com es recomana, es ventilarà 10 minuts com a mínim, abans 
i  en finalitzar l'activitat. 

 Després de cada activitat, es ventilaran i desinfectaran les instal·lacions i el 
material utilitzat. 

 Els serveis (WC), només podran ser utilitzats pels usuaris de les activitats del 
Centre Cívic. 



 Cal mantenir la distància de seguretat d’1,5 m. entre persones segons la 
Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny 2020, per la que s’adopten mesures 
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir 
la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, excepte entre persones que tinguin 
un contacte proper molt habitual. 

 S'ha d'atendre en tot moment les indicacions de la Coordinadora o de qui 
imparteixi el taller de l'activitat. 

 Només podrà accedir al Centre la persona que s'hagi inscrit al curs o taller, per 
tant a les activitats infantils, no podran entrar els pares al Centre. 

 El material personal necessari per realitzar l'activitat, no es podrà compartir. 

 En el cas que l'activitat, comporti la utilització de material, el monitor el prepararà 
per a cada alumne. 

 No es pot fer servir material del Centre (ordinadors, material esportiu...) 

 S'informarà, a la coordinadora del Centre Cívic El Pi Novell de qualsevol variació 
de l'estat de la salut compatible amb la simptomatologia COVID-19, així com de 
l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l'entorn familiar. 

 En cas d'haver-hi algun cas positiu entre els usuaris del Centre Cívic, es notificarà 
a tots els alumnes que estan realitzant l'activitat i que han tingut contacte amb la 
persona i es plantejarà la interrupció de l'activitat. 

 
 


