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PROTOCOL FUNCIONAMENT  
DOMVS BAEBIA 

CURS 2021/22 
COVID 19 

 
Benvolguts i benvolgudes, 

 
Des de la Saguntina Domus Baebia, us informem de les mesures de 

seguretat i d’higiene que han de mantenir l’alumnat i el professorat en la visita a 
l’Aula Didàctica de Cultura Clàssica de Sagunt per al curs escolar 2021-
2022. 

 

 
VISITA PRESENCIAL  A  L'AULA DIDÀCTICA DE 

CULTURA CLÀSSICA 
 

- Els centres educatius hauran de seguir el protocol establit per les 
autoritats sanitàries i educatives: solució hidroalcohòlica, desinfecció de 
sabates, mascaretes, distàncies de seguretat, airejar els espais, 
temperatura, limitació d’ aforament, … 
 
- Ús dels banys seguint les normes que dictaminen les autoritats sanitàries. 

 
- El professorat de la Domus Baebia supervisarà que els visitants porten 
mascaretes, a més de facilitar-los una solució hidroalcohòlica abans de 
començar les activitats. Quan s’ envien les recomanacions, es recordarà de 
l’obligatorietat de dur mascareta per compte propi. 
 

- El professorat de la Domus Baebia procedirà a desinfectar el mobiliari i 
les eines amb què interactuen els escolars, després de cada activitat i en 
finalitzar la jornada. 
 

- La recepció d’escolars es reduirà a un màxim de 30 alumnes per dia, 
dividits en dos grups i treballaran en espais diferents, com a “grup 
bambolla” seguint la ràtio establida pel centre educatiu participant. [*La 
ràtio podrà variar al llarg del curs acadèmic en funció de les recomanacions de les autoritats 
sanitàries i educatives] 

 

- Obrirem la inscripció al setembre per a tot el curs acadèmic. 
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PROTOCOL DE  FUNCIONAMENT 
 

a. Entrada gradual de l'alumnat per a no coincidir en el mateix espai comú: 
 

 - 10 hores  entren 15 alumnes, es fa la benvinguda i pugen a la seua 
aula. 

- 10,15 hores entren els altres 15, es fa la benvinguda i pugen a la seua 
aula. 

 
b.   Pel que fa a les activitats didàctiques, l'aula didàctica s'ha vist obligada a 

reduir la seua oferta educativa per a poder assegurar que es compleixen 
tots els protocols d'higiene i seguretat, de manera que l'elecció i 
l'organització es concretarà directament amb els centres educatius 
participants. 

 

c.   Durant aquest curs, no serà necessari que l'alumnat deixe les motxilles 
en els armaris habilitats. Es faran responsables del seu material al llarg 
de les activitats. 

 

d. L'eixida es farà també per separat per a no coincidir en els espais 
comuns. 

 
e. Es procurarà que esmorzen abans d'entrar a l'aula per a evitar les 

entrades i eixides.  
 
f.   Es col·locaran les cadires deixant distància de seguretat entre l'alumnat. 
 
g. Es tancaran els espais on no es puga respectar la distància de seguretat 

mínima interpersonal. 
 
h.  Els alumnes que participen en el taller activament en la part explicativa 

es tornaran a rentar les mans amb gel hidroalcohòlic abans de tocar els 
objectes. 

 

i.   En la part d'activitat,  la Domus entregarà a cada alumne el material 
individual higienitzat. 

 
j.   La Domus Baebia posarà a la disposició dels centres material digitalitzat 

i activitats en línia dels tallers.  
 

Si teniu qualsevol tipus de dubte sobre les mesures de 
seguretat i d’higiene, contacteu-nos al  637 83 18 10 o al 
correu domusbaebia@gmail.com. 
 
Atentament 
Professorat responsable de l’ aula didàctica 
Saguntina Domus Baebia. 
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