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MESURES CONTEMPLADES EN EL PLA DE CONTINGÈNCIA COVID    
CURS 2020-21 
 
 
1r No podran accedir al centre educatiu l'alumnat, professorat i altres professionals 
que es troben en alguna de les següents circumstàncies: 

• presentar símptomes compatibles amb la *COVID-19  
• situació d'aïllament per haver donat positiu per a la *COVID-19 
• estar a l'espera del resultat d'una *PCR o una altra prova de 
diagnòstic molecular. 
• Estar en quarantena domiciliària per ser contacte estret d'alguna 
persona diagnostiqueu de *COVID-19 o amb símptomes compatibles. 

 
2n Les famílies hauran de signar compromís mitjançant declaració responsable de 
no permetre l'assistència a l'institut si el fill o filla presenta símptomes compatibles 
amb la *COVID-19. 
 
3r Ús de màscares per a alumnes, professors i personal d'administració i serveis en 
els espais comuns i a les aules, independentment de la distància interpersonal. 
 
4t Dues vies d'accés al centre a primera hora, 7.55 h, per a evitar aglomeracions en 
les hores d'entrada.  Alumnes de 1r i 2n ESO porta principal.  Alumnes 3r,4t, BAT i 
FP porta d'entrada vehicles d'emergència. Aquests alumnes envoltaran el centre i 
accediran per les entrades al costat de la cantina. 
 
5é Un només sentit de circulació d'alumnes i professors per dins del centre. Els 
desplaçaments seran ordenats i mantenint la distància de seguretat. Si  hi ha creus 
en els corredors cada persona ha de circular per la seua dreta. 
  
6é Pupitres separats almenys 1,5 m a les aules, això implica reducció del nombre 
d'alumnes per aula. Els alumnes, al llarg de la jornada, sempre ocuparan els 
mateixos pupitres. 
  
7é Pati dividit en zones per als diferents nivells. Alumnes de BAT i FP al pati de les 
oliveres, al costat de cantina, 3r i 4t ESO pistes de bàsquet, 1r i 2n ESO pista de 
futbol. Portaran sempre la màscara al pati, excepte per a menjar. Si les condicions 
climatològiques no permeten accedir al pati exterior, l'alumnat romandrà a la seua 
aula sota la vigilància, preferentment, de l'últim professor o professora amb el qual 
ha estat i procurant mantindre l'aula ventilada durant l'esbarjo.   
 
8é  Eixida escalonada al pati, els alumnes de 1r i 2n ESO, eixiran 5 minuts abans i 
també entraran cinc minuts abans, en els dos períodes d'esbarjo. Han de fer-ho en 
silenci, de forma ordenada i guardant la distància 
 
9é  Clausura de les fonts d'aigua distribuïdes pel pati. 
 
10é  Eixida escalonada en finalitzar les classes, alumnes de 1r i 2n eixiran a les 
14.00 h i la resta a les 14.05 h. de forma ordenada i mantenint la distància 
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11é Accés a la cantina en fila, amb una porta d'accés i una altra d'eixida, guardant 
la distància. 
 
12é Neteja del material que s'utilitze a les aules específiques, gimnàs, tallers, aules 
d'informàtica. El professor aplica el desinfectant i l'alumna o alumne neta amb 
paper, abans d'iniciar la classe i en finalitzar. 
 
13é Es dissenyaran i implementaran activitats d'informació i formació sobre la 
*COVID- 19 i les mesures de protecció, prevenció i promoció de salut a l'alumnat. 
Es divulgarà la informació necessària a tota la comunitat educativa. 
 
14é Es realitzarà un recordatori a l'inici del matí sobre les mesures bàsiques fins 
que les noves rutines siguen assumides per la comunitat escolar. L'alumnat rebrà 
educació per a la salut per a possibilitar una correcta higiene de mans i higiene 
respiratòria i l'ús adequat de la màscara. 
 
15é En el cas de les sessions d'Educació Física o activitats fisicoesportives en 
espais a l'aire lliure i mantenint la distància,  no faria falta màscara i si aquesta 
sessió es duu a terme en espais tancats sí que fa falta màscara. 
 
16é  Es ventilaran amb freqüència les instal·lacions del centre, almenys durant 10 – 
15 minuts a l'inici i al final de la jornada,  durant l'esbarjo i sempre que siga possible 
entre classes,  mantenint les finestres obertes, tot el temps que siga possible. 
 
17é S'Intensifica la neteja, en els banys i superfícies de major contacte, poms, 
baranes, aplicacions de llums, botons d'ascensors. 
 
18é Establiment d'un espai *COVID per a alumnat o professorat amb símptomes 
de sospita de patir la malaltia. 
 
19é En cas de sospita en un alumne, la persona adulta, llevat que siga persona 
vulnerable, que haja detectat el cas, el conduirà a l'espai *COVID i serà qui es 
quede amb l'alumne o  alumna, fins que un familiar o tutor/a ho vaja a recollir. 
S'avisarà a la família i al centre de salut. Sanitat establirà les mesures a adoptar. 
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