
 

 

 

 
 

 
 
 
 
PROTOCOL DE MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIÈNIC SANITÀRIES EN ELS ACTES 
FINAL DE CURS 
 

Objectius 
 

1. Protocol·litzar les condicions d'actes de fi de curs perquè siguen segurs en el 
context de la pandèmia per COVID-19, a través de l'aplicació de mesures de 
promoció de la salut, protecció i prevenció. 

2. Protocol·litzar les condicions d'activitats escolars amb estades i pernoctacions 
perquè siguen segures en el context de la pandèmia per COVID-19, a través de 
l'aplicació de mesures de promoció de la salut, protecció i prevenció adaptades a 
diferents escenaris. 

Fonts 
 
Documents tècnics del Ministeri de Sanitat: 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 en 

centros educativos en el curso 2020-2021, a 15-03-2021. 

• Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos a 

24-09-2020. 

• Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 a 18-12-2020. 

• Evaluación del riesgo de transmisión de SARS-CoV 2 mediante aerosoles. Medidas de 

prevención y recomendaciones a 18-11-2020. 

 

Es recomana revisar les últimes versions disponibles en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/ documentos.htm  
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/centros-educativos.aspx  
http://www.san.gva.es  

 

Mesures generals de prevenció i protecció de la salut en celebracions de fi de 
curs i similars 
 

En la realització d'activitats relacionades amb la celebració de la finalització del període 
lectiu de classes o superació d'etapa educativa s'hauran d'adoptar les mesures 
necessàries per a evitar la generació de riscos de propagació de la malaltia COVID-19, 
així com la pròpia exposició a aquests riscos. Aquest deure de cautela i protecció serà 
igualment exigible a les persones i entitats titulars de qualsevol activitat o servei. Pel que 
es vetlarà perquè es complisquen les mesures generals establides enfront de la 
pandèmia de coronavirus, especialment: 
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• Es programaran els actes en dies o horaris diferents de manera escalonada per 

cursos o etapes educatives per a evitar aglomeracions. 

• Entrades i eixides al centre educatiu. S'establiran zones d'entrada i 

eixida al recinte educatiu diferenciades. A més, s'han de programar 

entrades i eixides escalonades per a evitar aglomeracions. 

• Sempre que l'acte es realitze en el recinte escolar, se celebrarà a l'aire lliure. 

• En les instal·lacions on es desenvolupen les activitats no se superarà l'aforament 

previst en la normativa vigent en relació amb la COVID-19 segons el tipus 

d'esdeveniments. 

• Es limitarà en la mesura del possible el nombre d'assistents recomanant un 

nombre d'acompanyants familiars per alumne de tal forma que s'assegure el 

compliment de l'aforament permés. 

•  Es calcularà la distància entre els diferents assistents que no siguen unitats de 

convivència i es reorganitzaran els espais de manera que entre les persones o 

unitats de convivència es compte amb una separació d'almenys 1,5 metres. Els 

actes es realitzaran amb els assistents asseguts. 

• Ús obligatori de màscara de totes les persones participants de 6 i més anys, 

excepte en els supòsits que estableix la normativa. 

• Es procuraran els mitjans perquè existisca una eficient higiene de mans de 

manera freqüent i meticulosa, amb aigua i sabó o en defecte d'això amb gel 

hidroalcohòlic. 

• Es procuraran, si és possible, papereres proveïdes de tapa i pedal per a 

rebutjar materials d'higiene personal. 

• Es recordarà a l'inici i seguiment de l'acte les normes bàsiques que han de 

mantindre's en tot moment. 

• No es permet l'organització de sopars o similars, únicament. En cas de repartir 

refrigeris es realitzaran segons el protocol seguit en els menjadors escolars per 

a l'entorn educatiu. 

• La realització de parlaments o intervencions compliran en qualsevol cas el 

manteniment de les normes de desinfecció dels elements d'ús comú utilitzats 

(micròfons, faristols o altres) 
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• La pujada i baixada a entarimats, escenaris i espais similars estarà senyalitzada i es 

realitzarà de forma diferenciada. 

• Es facilitarà que el lliurament o recollida de certificats, reconeixements o detalls es 

faça de manera que evite el contacte personal. 

 
En València, en data de signatura electrònica 

SECRETÀRIA AUTONÒMICA DE SALUT PÚBLICA 
I DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC 
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