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L'alumnat que hagi de realitzar aquestes proves haurà de seguir les mateixes mesures obligatòries
que per a la resta de la ciutadania, així com les que s'estableixen a continuació:

OBLIGACIONS DE L'ALUMNAT QUE ACUDEIX AL CENTRE

Símptomes
compatibles amb
COVID-19

No es podrà acudir al centre si es tenen símptomes compatibles amb COVID-19,
se'ls ha diagnosticat la malaltia i estan en aïllament o en quarantena per contacte
estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada en els últims 10 dies.

Grups vulnerables No es recomana acudir a la prova en cas de pertànyer a grups vulnerables
o de risc enfront de COVID-19. Si ho fa, aconsellam que porti una mascareta FFP2.

Presa de temperatura Abans d'acudir al centre, l'alumnat s’haurà de prendre la temperatura i abstenir-se
de venir a el centre en cas de presentar febre.

Mascareta higiènica Tot l'alumnat haurà d'acudir al centre proveït de mascareta higiènica que portarà
posada en tot moment al centre. És recomanable dur-ne alguna de recanvi.

Distància interpersonal L'alumnat ha de mantenir la distància interpersonal de 1,5 metres.

Entrada al
centre

L'alumnat entrarà al centre ordenadament, procedirà a la higienització de mans a la
porta d'entrada i es dirigirà directament a l'aula assignada per a la realització de la
prova. No es podrà fer ús de les zones comunes excepte dels banys habilitats.

Documents L'alumnat haurà d'acudir al centre proveït del seudocument d'identificació personal
(DNI, NIE o passaport).

Material L'alumnat haurà d'acudir a la prova amb tot el material necessari per a la seva
realització (bolígrafs, etc.) ja que no es permet compartir material.

Botella d'aigua
o beguda

És recomanable que l'alumnat dugui la seva pròpia botella d'aigua o beguda, atès
que en el centre no es podran fer servir les màquines expenedores.

Higiene de
mans

L'alumnat procedirà a la higiene de mans a l'entrada al centre i a l'entrada i sortida de
l'aula. Es disposarà de gel hidroalcohòlic per a tal fi, però es recomana portar gel
desinfectant d'ús personal.

Pupitre a l'aula Durant la realització de la prova s'ocuparà sempre el mateix pupitre.

Final de les proves En acabar cada part de la prova, l'alumnat romandrà en el seu lloc fins que el
professor responsable de l'administració de la prova li indiqui com ha de lliurar
l'examen realitzat i li permeti sortir.

Pauses L'alumnat romandrà a l'aula.

WC S'accedirà als serveis d'un en un i de forma ordenada. Els serveis estan dotats de sabó i
paper.

Ventilació En la mesura del possible, es mantindran les finestres i la porta de l'aula obertes
durant tota la prova per afavorir la circulació de l'aire.

Compliment de les
mesures

El personal del centre podrà impedir l'entrada al centre o sol·licitar l'abandonament
de les instal·lacions a qualsevol alumne que contravingui aquestes mesures.

Justificant d'examen L’alumnat ha de sol·licitar-lo prèviament al professor responsable de l’administració de
la prova. En finalitzar la prova, se’ls lliurarà el justificant en paper.
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OBLIGACIONS DEL PROFESSORAT

Grups vulnerables Es recomana dur una mascareta FFP2.

Símptomes
compatibles amb
COVID-19

No es podrà acudir al centre si es tenen símptomes compatibles amb COVID-19,
se li ha diagnosticat la malaltia i està en aïllament o en quarantena per contacte
estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada en els últims 10 dies.

Presa de temperatura Abans d'acudir al centre, el professorat s'ha de prendre la temperatura i
abstenir-se de venir a el centre en cas de presentar febre.

Mascareta higiènica Tot el professorat haurà d'acudir al centre proveït, com a mínim, de mascareta
higiènica, que portarà posada en tot moment al centre.
Si qualque alumne/a no du la seva mascareta ben ajustada, se li proporcionarà una
de quirúrgica per assegurar la cobertura correcta.

Distància interpersonal El professorat ha de mantenir la distància interpersonal de 1,5 metres.

Ús de guants El professorat podrà utilitzar guants per distribuir i recollir els exàmens o bé podrà
netejar-se les mans durant aquests processos. S'aconsella utilitzar guants per
corregir els exàmens. El centre proporcionarà els guants als professors que ho
sol·licitin.

Botella d'aigua o
beguda

El professorat podrà utilitzar les màquines expenedores, però abans de tocar-les,
s'higienitzarà les mans amb gel hidroalcohòlic.

Higiene de mans El professorat procedirà a la higiene de mans: a l'entrada al centre, a l'entrada i
sortida de l'aula, abans i després de repartir proves i després de recollir-les. Es
disposarà de gel hidroalcohòlic per a tal fi.

Neteja informàtica i
aparells electrònics

El professorat netejarà el teclat, el ratolí i altres dispositius que haurà tocat durant la
prova, encara que dugui guants. El centre deixarà per a aquest propòsit una botelleta
amb alcohol de 70º.

Pauses L'alumnat i el professorat romandran a l'aula.

Ventilació En la mesura del possible, es mantindran les finestres i la porta de l'aula obertes
durant tota la prova per afavorir la circulació de l'aire. A les aules on n’hi hagi,
s’utilitzaran el mesurador de CO2 i el purificador d’aire. Si no és possible mantenir
les finestres de l’aula obertes durant totat la prova (prova de CTO), es recomana,
com a norma general, obrir-les cada 20 minuts.

Sospita de cas
COVID-19

Si durant la realització de la prova alguna persona presenta simptomatologia
compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria) serà aïllada i es
comunicarà a Infocovid (900100971). Se li prendran les dades personals i haurà
d’abandonar les instal·lacions del centre.

Compliment de les
mesures

El professorat podrà impedir l'entrada al centre o sol·licitar l'abandonament de les
instal·lacions a qualsevol alumne que contravingui aquestes mesures.

Justificant d'examen L’alumnat l’haurà de sol·licitar prèviament al professor responsable d’administrar la
prova. El professorat el donarà en paper en finalitzar la prova.

Correcció de proves Es farà a espais ben ventilats, recordant rentar-se freqüent les mans i no tocar-se
ulls/nas/boca, respectant la distància i sempre amb mascareta.

Coronavirus - mesures higienicosanitàries - exàmens de certificació




