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PROTOCOL D’HIDIENE I SEGURETAT DEL TALLER D’ART DE SENTMENAT CURS 2020-21 

L’Associació Taller d’Art de Sentmenat entén que en el context actual és necessari establir una 

sèrie de mesures de funcionament i d’higiene per garantir les màximes condicions de 

seguretat. En aquest document es recull el protocol de mesures d’higiene i seguretat a seguir 

pels diferents agents que participen a les activitats habituals del Taller d’Art: equip de 

professors, alumnes i famílies. Aquest protocol s’ha elaborat seguint les recomanacions del 

ministeri de Sanitat i la Generalitat de Catalunya per a les activitats de lleure, educatives i 

l’associacionisme i segons els protocols existents sabent que a dia d’avui no hi ha un protocol 

específic per a les activitats extraescolars.  

 

Qui pot accedir a les activitats del Taller d’Art: 

Tots els alumnes, adults o infants, que hagin omplert prèviament el full d’inscripció 

corresponent amb les dades personals i de contacte, en el cas de menors, signat pels 

pares, mares o tutors legals. 

 

S’haurà d’aportar també a cada sessió el full de declaració responsable referent a la 

Covid 19 per a garantir que no es tenen símptomes de la COVID-19 febre, tos i sensació 

de falta d’aire, etc, ni s’ha estat en contacte amb ningú abans de venir que presenti 

simptomatologia compatible amb la malaltia. 

 

S’hauran de respectar el grup classe en el qual s’ha inscrit cada alumne per a garantir 

que els grups siguin el màxim d’estables possible. 

 

L’associació disposarà de fulls d’assistència de cada sessió. 

 

Accés als espais del Taller d’Art: 

Els alumnes podran accedir a l’aula en la que es realitzi l’activitat de manera 

esglaonada respectant les distàncies amb la resta de participants. 

 

A l’entrada s’hauran de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic i es podrà fer 

control de temperatura. 

 

Cada alumne deixarà la seva roba d’abric, bosses o altres coses personals, a la seva 

cadira, igualment les bates o altra roba de treball les haurà de portar cada alumne i 



 Associació Taller d’Art de Sentmenat  Curs 2020-21 
 

emportar-se-les en acabar l’activitat i rentar-les o bé deixar-les en caixes tancades 

personals de cada alumne amb la resta del material individual. 

 

En el cas dels infants, els pares no podran entrar dins l’espai del Taller d’Art, a 

l’arribada i en marxar, esperaran els infants a l’exterior. 

 

No podrà accedir a l’espai del Taller cap persona aliena a l’activitat durant la mateixa. 

 

Durant l’activitat: 

Les sessions tindran un aforament màxim de 10 alumnes més el professor (màxim 2) 

per aula atenent a l’establiment de la distància de seguretat entre els alumnes, 1,5 m 

en general, amb l’equivalent a un espais de seguretat de 2,5 m2 per persona. 

 

Els alumnes, a partir de 6 anys, hauran d’anar sempre amb mascareta. No estan 

obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat 

respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta. 

 

Es respectarà la distància de seguretat entre els alumnes, 1,5 m en general, amb 

l’equivalent a un espais de seguretat de 2,5 m2 per persona, sempre que sigui possible. 

 

El material serà, sempre que sigui possible, d’ús individual. 

Caldrà netejar i desinfectar el material que sigui d’ús compartit després de la seva 

utilització. 

 

Caldrà rentar-se les mans abans de marxar i sempre que s’hagi tocat algun material, 

eina o element compartit. 

 

Manteniment dels espais: 

Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres 

obertes durant tota l’activitat. 

 

Si hi ha diferents sessions seguides es preveu ventilar l’espai un mínim de 20 minuts 

entre grup i grup. 
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Es desinfectaran les taules, cadires, lavabos, portes, després de cada sessió segons full 

de seguiment corresponent. 

 

Es netejarà l’espai després de cada jornada d’activitat. 

 

Cas de persones amb simptomatologia compatible amb Covid 19 

En cas que algun alumne o professor mostri simptomatologia relacionada amb la 

malaltia de la COVID-19, o si sospita que en té el dia que hi ha programada alguna 

activitat, n’haurà d’informar l’entitat i quedar-se en quarantena al seu domicili, sense 

fer acte presencial a l’activitat.  

 

En cas que algun alumne o professor, o un membre del grup de convivència habitual, 

participi d’alguna de les activitats programades i s’identifiqui que mostra 

simptomatologia associada a la malaltia de la COVID-19, s’assegurarà l’ús correcte de 

màscara quirúrgica, la higiene de mans i se n’agilitzarà la derivació als serveis sanitaris 

amb rapidesa i eficàcia per garantir la seva seguretat i la de tothom. 

Posteriorment es seguiran les indicacions del personal sanitari tant per la persona 

afectada com per la resta del grup. 

 

En cas que es confirmi un cas positiu de malaltia en algun alumne o professor, o 

membre del grup de convivència habitual, es durà a terme l’estudi pertinent i es farà el 

seguiment de contactes, i es prescriuran les quarantenes domiciliàries, si s’escau, 

d’acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries 

 

Altres consideracions: 

L’associació disposarà de la figura del Responsable de seguretat i higiene que haurà 

realitzat la Formació obligatòria sobre riscos per Covid-19, certificada per una entitat 

competent. 

 

Aquest protocol està validat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Sentmenat donat 

que l’equipament és municipal. 
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En cas de canvis en la situació epidemiològica i sanitària, l’Associació Taller d’Art de 

Sentmenat adoptarà les mesures que es dictin des de les autoritats competents 

comunicant-les a tots els alumnes i usuaris. 

 

Fonts per a l’elaboració d’aquest protocol: 

 

-Plans de represa del sector cultural. La cultura popular i les associacions culturals. 

Editat pel PROCICAT, Generalitat de Catalunya. 

-Pla d’actuació de centres educatius. Departament d’Educació Generalitat de 

Catalunya. 

-Nous elements d’actualització i reforç dels Protocols de les activitats de lleure 

educatiu de l’estiu del 2020 en el context de la pandèmia COVID19.  Secretaria de Salut 

Pública Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut 
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ANNEX: Model de declaració responsable per a ús d’associacions i entitats 

 

Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19 

 

Declaro sota la meva responsabilitat: 

☐Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que 

accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el 

desenvolupament de l’activitat en què participo. Així mateix, entenc que l'entitat 

organitzadora de l'activitat no és responsable de les contingències que puguin ocasionar-se en 

relació a la pandèmia durant l'activitat. 

 

☐Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les 

actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’una persona amb 

simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.  

 

☐Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació el meu estat de salut 

compatible amb la simptomatologia Covid-19, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-

19 en el meu entorn familiar.  

 

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, declaro que compleixo els 

requisits de salut següents: 

☐Absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

☐Que no he conviscut o no he tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 

confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies 

anteriors a la realització de l’activitat.  

 

Nom i cognoms de l’alumne (en cas de menors): 

Nom i cognoms, DNI/NIE i signatura de la persona participant o del pare/mare o tutor/tutora 

en cas de menors d’edat: 

 

Data i localitat: 

Signatura 
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ANNEX2 

HORARIS CURS 2020-21 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

Aula B Aula A Aula B Aula A Aula B Aula A Aula B 

NETEJA NETEJA NETEJA NETEJA 

  9 – 11h 

CERÀMICA adults 

  10 – 12h 

RESTAURACIÓ 

 

VENTILACIÓ - DESINFECCIÓ 

16 – 18h 

DIBUIX I PINTURA 

adults 

 17,30 – 19h 

DIBUIX I PINTURA 

infantil 

 17,30 – 19h 

CERÀMICA 

infantil 

  

VENTILACIÓ 

DESINFECCIÓ 

VENTILACIÓ 

DESINFECCIÓ 

VENTILACIÓ 

DESINFECCIÓ 

19 – 21h 

DIBUIX I PINTURA 

adults 

19.15 – 21.15h 

RESTAURACIÓ 

 

19,30 – 21.30h 

FOTOGRAFIA 

19 – 21h 

RESTAURACIÓ 

19.30 – 21.30h 

CERÀMICA  

adults 

19 – 21h 

RESTAURACIÓ 

19,30 – 

21,30h 

AULA 

VISIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentmenat, 15 de setembre del 2020 


