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MATERIAL DE PROTECCIÓ PERSONAL DAVANT LA COVID-19 

 
 
El Departament d’Educació ha subministrat el material de protecció per al personal 
docent,  PAS (Personal d’Administració i Serveis) i PAE (Personal d’atenció educativa) 
dels centres públics i serveis educatius de titularitat pròpia.  
 
Les mascaretes FFP2/KN95 per al personal vulnerable especialment sensible són  
lliurades de manera personalitzada i no formen part de les trameses genèriques 
enviades als centres o serveis educatius. 
 
 

ESCOLES D’INFANTIL I PRIMÀRIA  I INSTITUTS ESCOLA 
 
 

1. Gel Hidroalcohòlic 
 

 Tramesa:  
El Departament d’Educació farà el lliurament del gel hidroalcohòlic al 
llarg de tot el curs. Es va lliurar al mes de setembre també –com a suport-  
els dispensadors per a ubicar-los en llocs estratègics al centre educatiu. 

S’ha fet una primera reposició el mes d’octubre i està previst fer una 
segona reposició properament. 
 

 Criteris d’ús: 
Cal que en els centres es garanteixi l’existència de diversos punts de 
rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles 
d’un sol ús. Es recomana la col·locació de dispensadors de solució 
hidroalcohòlica en punts estratègics (menjador, zona d’aules...) per a ús 
del personal del centre educatiu, per tal de facilitar i complementar la 
higiene de mans duta a terme amb aigua i sabó. 

 
 

2. Mascaretes per als professionals dels centres 
 
Mascaretes higièniques reutilitzables amb certificació UNE0065 

 Tramesa: 
S’ha lliurat un paquet de 8 unitats per a cada professional del centre + un 
5% per a substitucions i/o incidències. En les properes entregues es 
lliuraran en paquets  de 4 unitats (per a 80 jornades, cada jornada de 8 
hores). 
 

 Durabilitat: 
Als paquets lliurats al mes de setembre s’indicava que cada una de les 

mascaretes tenia una durada de 10 rentades (80 jornades, cada jornada 

de 8 hores), però en una certificació posterior s’indica que són 20 

rentades (160 jornades). Per tant, les mascaretes lliurades cobririen el 

primer i el segon trimestre.  

 Criteris d’ús: 
Indicades per a l’ús habitual als centres educatius. 
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Mascaretes quirúrgiques 

 Tramesa: 
Cada centre ha rebut una, dos o tres capses de 50 mascaretes 
quirúrgiques en funció de la dimensió del centre 

 

 Durabilitat:  
Tenen una duració d’una jornada de 8 hores.  

 Criteris d’ús: 
Destinades per a la gestió de casos amb simptomatologia COVID quan 

l’alumne porta mascareta.  

 
Mascaretes FFP2/KN95/N95 

 Tramesa: Cada centre ha rebut una capsa de 50 mascaretes FFP2 / 
KN95 / N95. Està previst fer una reposició properament. 

 

 Durabilitat: 
Tenen una duració d’una jornada de 8 hores. 
 

 Criteris d’ús: 
Destinades per al professional en el cas que un/una alumne/alumna 
presenti símptomes COVID i no porti mascareta, d’acord amb el Protocol 
de Gestió de casos COVID-19 als centres educatius de 9 de setembre de 
2020.  
I  per als  professionals de P3 com a complement de les mascaretes 
higièniques.  
 

Mascaretes transparents 

 

 Tramesa: 
Lliurament previst properament a través del CREDA corresponent. 
 

 Durabilitat: 
Són reutilitzables i tenen una durada de 10 rentades. Cal rentar després 
de cada jornada de 8 hores. 
 
Criteris d’ús: 
En una primera tramesa per als professionals que atenen a l’alumnat sord 
i per al professorat amb sordesa. En trameses posteriors es lliuraran 
mascaretes per als alumnes sords i els/les companys/companyes dels 
alumnes sords que no disposin d’aquest tipus de mascareta.  
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3. Altre material de protecció 
 
ates d’un sol ús 
 

 Tramesa:  
S’ha enviat una capsa de 50 unitats per centre. No hi ha previst més 

lliuraments. 

 Durabilitat: 
Temps de durada d’atenció i contacte amb l’alumne/a sense mascareta 
amb simptomatologia COVID. 
 

 Criteris d’ús 
Destinades per a l’ús del professional en el cas que un/una 

alumne/alumna presenti símptomes COVID i no porti mascareta, d’acord 

amb el Protocol de Gestió de casos COVID-19 als centres educatius de 

9 de setembre de 2020. 

 

Pantalles de protecció facial 
 

 Tramesa:  
Es van enviar durant el període de preinscripció i matrícula. Un altre 
lliurament previst properament. 
 

 Durabilitat:  
Seguir instruccions de rentat i higiene de la pantalla 
 

 Criteris d’ús:  
Destinades per a l’ús del professional en el cas que un/una 
alumne/alumna presenti símptomes COVID i no porti mascareta, d’acord 
amb el Protocol de Gestió de casos COVID-19 als centres educatius de 
9 de setembre de 2020. 
 

Escuts facials (amb plec sota la barbeta) 
 

 Tramesa:  
Lliurament previst properament de 10 escuts facials als centres on hi hagi 
alumnes amb sordesa.  
 

 Durabilitat: 
Seguir instruccions de rentat i higiene de l’escut facial 

 Criteris d’ús:  
Per a l’equip docent de l’aula on hi hagi alumnat amb discapacitat auditiva 
i per al professorat amb sordesa. 

 
 
 
 
 
Guants   
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 Tramesa: 
Es va enviar per al període de preinscripció i matrícula, posteriorment al 

mes de juny i al mes de setembre una capsa per centre educatiu.  

 Durabilitat: 
El temps d’ús de l’activitat concreta. 
 

 Criteris d’ús: 
Material d’ús esporàdic per a activitats concretes.  

 
Mampares 
 

 Tramesa: 
Es van enviar al període de preinscripció i matrícula.  

 Durabilitat:  
Seguir instruccions de rentat i higiene de la mampara. 
 

 Criteris d’ús 
Destinades a la zona d’atenció al públic 
 

4. Termòmetre d’infrarojos 
 

 Tramesa: 
            S’han tramès 4 termòmetres a cada centre educatiu. 

 Criteris d’ús: 
Material per al control de la temperatura  abans de l’entrada al recinte 

escolar i per atendre alumnes amb simptomatologia compatible amb la 

COVID-19. 

5. Estoc de mascaretes d’un sol ús per a l’alumnat  
 

 Tramesa: 
Lliurament previst properament. 

 Criteris d’ús: 
Mascaretes d’un sol ús per aquell/aquella alumne/alumna que oblida 
puntualment la mascareta o quan la mascareta pateixi desperfectes 
durant la jornada escolar. 
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