
 

Per la seva importància a l’hora d’escollir un centre educatiu, malgrat la situació 
epidemiològica actual, els departaments d’Educació i Salut han decidit mantenir les 
jornades de portes obertes amb les mesures de protecció i prevenció necessàries. 

RECOMANACIONS PER A LES PORTES OBERTES ALS CENTRES EDUCATIUS 

Requisits d’accés. No pot assistir a la visita al centre educatiu cap persona que presenti 
simptomatologia compatible amb la covid-19, ni que tingui una prova positiva per covid-19 o 
hagi estat designada com a contacte estret d’un cas positiu en els 7 dies anteriors i que tingui 
indicació de quarantena. En cas que se sigui un contacte estret immunitzat, és recomanable 
disposar d’un TAR negatiu per participar a la visita. 

Organització. Les visites s’han de fer en grups de persones limitats al que permeti l’aforament 
dels espais visitats (s’han de garantir 2,5 m2 per persona). 

Aire lliure. Quan la part més explicativa s’hagi de dur a terme al centre, es recomana que es faci  
en un espai exterior. Si no és possible, es recomana optar per espais en què es pugui dur a terme 
una ventilació continuada. 

Ventilació. Respecte als espais interiors que siguin inclosos en l’itinerari de la visita, s’aconsella 
fer-ne almenys la ventilació prèvia i posterior. Si és possible, s’han de mantenir les portes i les 
finestres obertes durant tot el temps que duri la visita amb ventilació creuada per assegurar que 
hi hagi renovació constant de l’aire. Preferentment, s’ha d’optar per una ventilació natural i, si no 
és possible, cal seguir les normes de ventilació relatives als sistemes de climatització.  

Distància. Es recomana que el manteniment de la distància mínima de seguretat (1,5 metres) 
entre les persones del grup de la visita, excepte si són convivents. 

Mascareta. Totes les persones visitants han de portar la mascareta correctament col·locada, de 
manera que cobreixi el nas i la boca, exceptuant aquells casos en què l’ús estigui contraindicat. 
En compliment de la normativa actual, la mascareta s’ha d’utilitzar en els espais interiors. 

Higiene de mans. Tothom que accedeixi al centre educatiu ha de realitzar rentat o higiene de 
mans.  

Neteja i desinfecció. Sempre que sigui possible, es recomana intensificar la neteja i desinfecció 
de les superfícies de contacte més comú (poms de les portes, taules, etc.).  

  

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf


2 
 

L’accés als lavabos s’ha de reduir als casos en què sigui indispensable. Cal mantenir-ne la 
ventilació continuada. Els lavabos han de disposar de sabó i tovalloles de paper d’un sol ús per 
eixugar-se les mans i paperera amb tapa, pedal i equipada amb bossa interior.  

L’ús dels ascensors s’ha de limitar a les persones amb mobilitat reduïda. L’accés s’ha de fer de 
manera individual o amb la persona acompanyant quan sigui necessari.  




