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1. OBJECTE.
La situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 obliga a estar
permanentment subjectes a les revisions que s’acordin per les autoritats
competents, especialment per les sanitàries.
La tasca fonamental del PC és arreplegar les instruccions de la CONSELLERIA
D’EDUCACIÓ, de l´INVASSAT, i les AUTORITATS SANITARIES per un inici de
l’escolarització presencial amb totes les garanties sanitàries possibles i per
prevenir el contagi de covid-19.
El nostre PC consta d’uns principis bàsics de prevenció:
 Formació i recordatori tots els dies, de les mesures bàsiques
higièniques i normes a tots els alumnes.
 Mantindre distancia interpersonal de seguretat de 1’5m. ( Amb
caràcter general els grups de convivència estable podran no mantenirla).
 Ús de mascareta higiènica o quirúrgica obligatòriament durant tot el
temps escolar excepte per menjar.
 Grups de convivència estable.
 Els grups de 4t, 5é i 6é mantindran la distancia interpersonal de
seguretat.
 Mesures de prevenció personal: higiene mans, higiene respiratòria.
 Neteja i ventilació d’aules i dependències.
 Protocol de situacions de sospita i gestió de casos.
El PC ha de tenir definits els següents criteris:
 Recursos humans del centre i responsabilitats concretes de les
persones/càrrecs.
 Els recursos materials necessaris.
 Organització i funcionament del centre escolar.
 Protocol d’actuació davant d’un positiu o brot.
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2. IDENTIFICACIÓ DELS RECURSOS HUMANS DISPONIBLES AL
CENTRE.
2.1.RECURSOS HUMANS
 Personal propi del centre
PERSONAL
DOCENT

ITINERÈNCIES
mestres

23 (16 tutors/es) 1 (religió)

CONSERGE Auxiliar
conversa
anglès

educadora

1

1/3

1

 Personal a càrrec de l’Ajuntament i empresa menjador
PSICOPEDAGOGA

SERVEI DE

CUINA

NETEJA
1

EDUCADORS/ES
MENJADOR

4

2

9

 Servei extern del centre/Ajuntament: ESCOLA MATINERA ( de 7:00h
a 9:00h)
EDUCADORS
2
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2.2.

RESPONSABILITAT PLA DE CONTINGÈNCIA
UNITAT ADMINISTRATIVA / CENTRE DE TREBALL
46006896 CEP LUIS VIVES (CENTRE EXCLUSIU DE PRIMÀRIA)
AVDA. ALFINACH Nº11 46530 PUÇOL (VALENCIA) 96-1205845
46006896@gva.es

RESPONSABLE DE LA REDACCIÓ I APLICACIÓ DEL PLA
JOSEFA GALLEGO ANTONIO
CAP D’ESTUDIS
SECRETARI

pepa.gallego.antonio@gmail.com

Vicenta Gallego Antonio
Agustín Trujillo de Prados

IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES RESPONSABLES DEL SEGUIMENT I
CONTROL DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT
EN LES DIRECCIONS TERRITORIALS
D.ANTONIO RODRIQUEZ PARRILLA
mail: rodriguez_antpar@gva.es
DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALENCIA
PERSONAL TÈCNIC DE L'INVASSAT ASSIGNAT PER A PROPORCIONAR EL
SUPORT DEL SPRL AL SEU PLA
JUANI SÁNCHEZ PIERNAS
(963424457, correu electrònic: sanchez_juapie@gva.es)]
MARISA GIL
(Telèfon: 963424419, correu electrònic: gil_lui@gva.es)
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3.RECURSOS

MATERIALS

I

CONDICIONS

DE

SEGURETAT

NECESSÀRIES A CADA LLOC DE TREBALL.
El subministrament de material tan higiènic sanitari com desinfectant i d’altre
tipus es basa en dos canals bàsics:
- Material proporcionat per la Conselleria
- Material sol·licitat a la empresa de subministraments
habitual - Material de l’empresa de neteja.

Lloc de treball

Material

Condicions de seguretat

Equip directiu
DESPATXOS

Mascareta

Despatx d’ús individual.
Atenció individual amb
distància de seguretat.
Amb cita prèvia.
Distancia seguretat.

Gel hidroalcohòlic
Desinfectant de
superfícies

SALA
PROFESSORS

Mascareta
Gel hidroalcohòlic
Desinfectant de
superfícies
Paperera pedal a la
cafetera.
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Finestres obertes
Distancia seguretat
No més de 20 persones.
Us exclusiu reunions
col·legiades : mestres i
membres CE
Es podrà entrar a per café
i aigua.
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Lloc de treball
AULES
Alumnes
AULES
CONVIVÈNCIA
ESTABLE
(BOMBOLLA)
1r, 2n i 3r

Material

Condicions de seguretat

Borsa/ funda per guardar la
mascareta.

Mascareta posada dins i
fora de l’aula: l’entrada i
eixida del centre,
passadissos, vàter,
secretaria..Sempre.

Ampolla d’aigua.
Gel hidroalcohòlic

Dispensador de gel a l’entrada Netejaran les mans amb
classe.
gel hidroalcohòlic a
l’entrada aula.
Sabó de mans
Mocadors paper
Mascareta higièniques i
quirúrgiques.
Paper torca mans ( no roll
wàter)
Termòmetre temperatura.
Desinfectant de superfícies

Distancia 1.50m del
mestre especialista.
No canviaran de l’aula.
No es beurà aigua de la
font.
No se utilitzaran les
perxes exteriors, cada
alumne col·locarà les
seues coses al respatller
de la seua cadira.
S’etiquetarà amb el seu
nom la taula i cadira. No
canviaran de taula i
cadira.
Amb caràcter general no
compartiran material.
Papereres tapa-pedal.
Presa de temperatura
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Distancia se seguretat
1.30m a l’aula.

AULES AMB
DISTANCIAMENT
4t, 5é i 6é

Personal Docent
AULA

Mascareta OBLIGATORIA

Pantalla protectora individual
voluntària.

Especialista

Gel hidroalcohòlic
aula.

Mantindre la distància de
seguretat
amb
els
alumnes (1.50m).

Complir amb les mesures
higièniques necessàries
entrada (mascareta, neteja de
mans freqüent)

Desinfecció del mobiliari i
accessoris al canvi mestre.

Educadora E.E
Aula

Mascareta i
Pantalla protectora individual
OBLIGATORIA.
EPI complet

PT i AiL

Mascareta
Mampara de protecció.
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Llavar-se contínuament
les mans.
Gel desinfectant
personal.

Distancia seguretat.
Gel desinfectant
personal.
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Conserge

Mascareta

Mantindre la distància
interpersonal.
Pantalla protectora d’ús
Comprovar que les persones
individual.
que volen accedir al centre
tenen cita prèvia.
Gel hidroalcohòlic
Vetlar pel compliment de les
Desinfectant de superfícies mesures higièniques per part
de les famílies i altres a
l’ accedir a l’interior del
centre:
- Neteja de mans amb gel
hidroalcohòlic
- Ús de mascareta
- Indicació i/o
acompanyament
(alumnes/pares/altres)per
les dependències del
centre.
- Registre d’entrades i
eixides del centre. (Tota
persona) i presa de
temperatura.
Manteniment subministres
higiènics.

Servei de neteja Mascareta

Neteja i desinfecció diària
classes i dels espais d’ús comú i
Guants
personal.
Desinfectants de superfície Especial neteja: poms,
baranes...
adequats al COVID-19
En el cas del menjador 2
vegades.
Neteja lavabos: Després del
pati a les 11:30h, a migdia
vesprada, i al finalitzar l’horari
escolar ( 3 vegades)
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El personal del centre, les famílies o alumnes que presenten símptomes de
compatibles amb el COVID-19, han d’abstenir-se d’acudir al centre i
comunicaran aquesta situació al telèfon 900300555 i al centre de salut.
Les famílies hauran d’emplenar una DECLARACIÓ RESPONSABLE que serà
elaborada conjuntament per la Conselleria de Sanitat Universal i salut Pública
i la Conselleria d’Educació Cultura i Esport, per a garantir el seu compromís
amb el compliment de les normes de salut i higiene per a l’alumnat d’acord
amb els protocols del nostre Pla de Contingència (PC)

4 .ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE ESCOLAR:
4.1. NORMES GENERALS EXCEPCIONALS ADAPTADES A LA SITUACIÓ COVID.
o Accés al centre a través de cita prèvia per a les famílies. Cap persona podrà
accedir al centre entre les 10:30 i 11:30h- hora de pati-.Per qualsevol
informació o comunicació preferiblement cridar per o enviar consulta al
correu electrònic del centre. Es a dir, la comunicació amb les famílies i
responsables legals de l’alumn@, amb els tutors o equip directiu es realitzarà
preferentment per telèfon i missatges .Es facilitarà que el màxim de gestions
es facen de forma telemàtica.
o Obligatorietat de mascareta per accedir al centre, atendre les senyalitzacions i
guardar la distancia de seguretat personal.
o La mascareta quirúrgiques o higiènica (prohibides amb vàlvula exhalatòria)
serà d'ús obligatori durant tot l’horari escolar.
o El centre disposa de mascaretes quirúrgiques per utilitzar en el cas que algú
inicií símptomes, mentre s’activa el seu aïllament i aplicació de protocol de
gestió de casos. També per al professorat, i en cas de necessitat, per a
l’alumnat (deterioració o altres contingències)
o Tots els alumnes hauran de portar 1 funda / bosseta o saquet per guardar la
mascareta.
o El personal docent i no docent que no formen part de cap grup de convivència
estable mantindrà la distancia interpersonal.
o Tots els alumnes hauran de portar mocadors de paper desitjables d’1 ús.
o Per a E.F portaran una bosseta amb el nom, amb: tovallola i sabó.
o Establiment i senyalització de direccionalitat de marxa en passadissos i escales.
Els passadissos tenen dues direccions, però sempre desplaçant-nos per la part
dreta en el sentit de la marxa.
o No tocar passamans o baranes, poms de les portes, interruptors...
10
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o Supressió de la decoració de parets , exposicions...fora de les aules
(corredors).
o Eliminació de l’ús de les perxes dels corredors.
o Registre d'entrada controlat per consergeria i Direcció. El registre dels alumnes
el portaran els tutors com sempre s’ha fet.
o Zona de desinfecció a l'entrada al centre (consergeria), a les aules i en tots els
lavabos. En cas dels lavabos dels alumnes, se li lliurarà paper en la classe
abans d’anar.
o Cartelleria informativa sobre: ús obligatori de màscara, desinfecció de mans a
l'entrada, distància de seguretat d'entre 2 i 1.50 metres, higiene de mans, ús
de papereres, prohibició d'entrada amb símptomes.
o Disponibilitat de mascaretes (2 per alumne), gel desinfectant de mans.
o Les portes i finestres romandran obertes sempre que siga possible per a una
major ventilació. Queda prohibit l'aire condicionat.
En hivern s’obriran les finestres abans de les 9:00h, a l’hora del pati i quan els
alumnes vagin a E.F per ventilar la classe, donat que pel fred potser que no
s’obrin durant la classe.
o Tots els alumnes portaran una ampolla d'aigua, donat que no és podrà ver a
les fonts del pati.
o Els alumnes No podran accedir a cap aula que no siga la seua.
o Queda reduït al indispensable els desplaçaments de grups escolars pel centre,
el mestre i monitor sempre anirà a l’aula. Els desplaçaments sempre ordenats i
guardant la distancia de seguretat.
o S’incrementaran el nombre d’activitats a l’aire lliure, sempre que es puga.
o En la mesura del possible, els grups ( GCE), guardaran la distància de seguretat
entre ells també.
o Instal·lació de papereres amb tapa i pedal a les aules consergeria, sala de
professors, banys i despatx per rebutjar mascaretes, guants i paper.
o No se compartirà material didàctic: propi, esportiu, musical, informàtic,
biblioteca...
No es farà ús d’ instruments, si s’utilitzen excepcionalment s’hauran de
desinfectar immediatament, en cap cas es farà ús d’ instruments de vent
(flauta).
o Mesures de seguretat en l’ús dels llibres:
Prohibit: Compartir i intercanviar llibres. Com tot el material, ha d’estar
etiquetat.
Amb caràcter general, el mestre/a no tocarà el llibre, ni les llibretes,
corregirà a la pissarra. En els cursos de 1r i 2n considerant l’edat dels
11

CEP LUIS VIVES

o
o
o
o

xiquets/es, es corregirà minimitzant el contacte. Sempre fent ús del gel
hidroalcohòlic
Els alumnes que arriben passades les 9:10 (motiu justificat) entraran
directament a les classes acompanyats pel conserge guardant la distància de
seguretat.
Taules i cadires nominals. En qualsevol cas, la disposició de l’alumnat en l’aula
evitarà en el possible l’encarament dels escolars i estaran separats.
L’entrada a la dependència de l’AMPA amb cita prèvia, amb registre d’entrada
i per la zona regulada d’accés.
Queda prohibida la recepció de paqueteria d'ús personal en el centre.
4.2. HORARIS
SETEMBRE-JUNY

OCTUBRE a MAIG

9:00h ENTRADA

9:00h ENTRADA

10:30h a 11:00h PATI

10:30h a 11:00h PATI

11:00h a 11:30h PATI

11:00h a 11:30h PATI

13:00h EIXIDA

14:00h EIXIDA

13:05h a 15:00h MENJADOR

15:30h EIXIDA

15:00 h EIXIDA

15:30h ACTIVITATS EXTRAES.
17.00h EIXIDA

13:00h a 14:00h

14:00h a 15:00h

Exclusiva professorat

Exclusiva professorat

(NO PRESENCIAL –TELEMÀTICA)
Annex graella setembre/juny i octubre/maig
4.3. GRUPS /UNITATS.
16 TUTORIES ( les 5 hores lectives el/a tutor/a estarà a l’aula )
GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE : 1A 1B

37 alumnes

2A 2B

41 alumnes

3A 3B 3C

51 “ “
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DISTANCIAMENT INTERPERSONAL
4A 4B 4C

50 alumnes

5A 5B 5C

55 “ “

6A 6B 6C

60 “ “

Els grups GCE podran socialitzar i jugar entre sí, sense mantindré sempre la
distancia de seguretat, però sempre se intentarà que guarden distància de
seguretat.
4.4. ESPAIS I/O OCUPACIONS.
Cada grup estarà ubicat a la seua classe i els mestres especialistes entraran a les
aules guardant la distància de seguretat. Els alumnes no eixiran a l’aula d’angles,
ni de música. Els professors especialistes entraran a les aules mantenint la
distancia de seguretat i amb mascareta.
Educació Física
L’àrea d’Educació Física es desenvoluparà al pati. Només els alumnes de
3B,4B,5C,5B i 5A faran ½ sessió al gimnàs per no solapar-se amb el grups que
estan al pati, donat que hi han dos torns de pati.
Aula informàtica
No es farà ús de l’aula d’informàtica, ni audiovisuals. Només en algun cas molt
puntual, per necessitat justificada i sempre aprovat per la Direcció del centre.
Aula audiovisuals
Excepcionalment es farà ús d’audiovisuals en la activitats extraescolar “La
butaca”. Sempre guardant la distancia de seguretat entre els alumnes.
No es farà l’ús propi de la Biblioteca del centre como tal. No obstant
s’organitzarà un sistema adaptat a la situació per dur endavant el Pla de Foment
Lector de Centre.
Aula religió
Tampoc es farà ús de l’aula de religió per a impartir l’àrea. La mestra de religió
podrà entrar a l’aula de cada grup mantenint la distància de seguretat.
Metodologia excepcional i transitòria donada per la situació actual en les àrees
13
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Religió /valors:
Els/Les dos mestres es coordinaran per impartir contigunts que siguen comuns
a les dues àrees. A més s’implementarà amb fitxes diferenciades per a cada
àrea.
En els grups on de moment, no entre la mestre de religió a la classe, la docent
de religió facilitarà al mestre/a tutor/a les fitxes que hauran de realitzar els
alumnes d’aquesta optativa.
Aula Pedagogia Terapèutica
La intervenció amb l’alumnat de PT , es farà a l’aula pròpia de PT, aules d’anglès
i aula Planta baixa. Cada alumne tindrà senyalada la seua cadira i taula d’ús
personal, es a dir inclòs l’aula menjador 1, seuran al mateix pupitre. S’agruparan
per GCE, i es farà ús de mampara protectora. En acabar sempre es desinfectarà
i netejarà el pupitre.
Aula A i L
En el cas de la intervenció del professor d’AiL, és realitzarà dins de la pròpia aula
AiL que tenim al centre. L’atenció serà d’un alumne per sessió, i acabada
aquesta es desinfectarà abans de l’entrada d’un nou alumne. El mestre i alumne
disposarà de mampara de protecció.
Respecte a les ubicacions dels grups es mantenen com altres anys, utilitzant a
més, la biblioteca com aula de 5éB , l’aula de música com aula de 5éA, l’aula de
desdoblament com a aula de 4tC.
4.5. PROTOCOLS I/O INSTRUCCIONS D´ACTUACIÓ A SEGUIR:
4.5.1.ENTRADES/EIXIDES
7:00h ESCOLA MATINERA. Es responsabilitat de l’Ajuntament de Puçol.
Els alumnes del centre que són usuaris de l’escola matinera no entren tots/es a
la vegada, entren en funció de les seues necessitats.
Entraran per la porta principal del col·legi, però la del professorat.
Estaran ubicats al menjador escolar fins a les 9:00h. Els alumnes de 1º i 2º seran
acompanyats pels monitors a les seues respectives files. (zona entrada
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principal). La resta d’alumnes acudiran a les seues files guardant la distancia de
seguretat.
Aquests grups que no son grups de convivència del centre, sempre mantindran
la distancia de seguretat i portaran la mascareta posada.
A les 11:00h serà desinfectada el menjador escolar per les operaries de neteja
de l’Ajuntament.
Els alumnes utilitzaran els lavabos dels seu grup-classe.
9:00h HORARI ESCOLAR .
Al nostre centre queden establides 3 portes diferenciades destinades a grups
diferents d’entrada i eixida, per evitar aglomeracions.
Les portes del col·legi s’obriran a les 9:00h en punt. Per tant, els pares i mares
atenent a aquesta resolució no hauran d’acudir abans al centre per evitar
aglomeracions en la via pública, donat que les famílies no podran accedir al
recinte escolar. Les portes estaran obertes fins les 9:10 que es tancaran les
portes. Els alumnes, no obstant, podran entrar al centre en qualsevol moment,
però hauran de justificar el retard.
CURSOS 1r I 2n
Entrada
PORTA PRINCIPAL
Destinada a l’entrada dels alumnes de 1r i 2n curs.
Els pares/mares no entraran al recinte escolar, els deixaran en l’entrada on es
visible la filera de la classe, i on estarà el mestre/a tutor/a.
Al ser 4 grups de convivència, guardaran la distància de seguretat entre els grups
(files cursos). Comptarem amb senyalització. (Plànols)
Una vegada en la fila, es posarem gel desinfectant i entraran acompanyats amb
el tutor/a i especialista que li toque classe amb el grup, cap a l’interior del centre
pel corredor exterior cap al pati, i entraran per la PORTA PLANTA BAIXA cap a
les seus classes.
A l’entrada de la classe se’ls prendrà la temperatura.
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Eixida

13:55h

PORTA PRINCIPAL
Els pares/mares no entraran al recinte escolar guardant distància de seguretat
per a recollir als seus fills/es.
El recorregut serà el mateix que l’entrada. Eixida PORTA PLANTA BAIXA,
corredor exterior fins a l’entrada al col·legi.
Els alumnes eixiran per ordre de llista amb el mestre tutor/a i especialista que
li toque classe amb el grup, guardant la distancia entre els grups.
Els dies de pluja, obertes les portes els alumnes es col·locaran a la porxada,
després entraran a les seues classes guardant la distància de seguretat per la
PORTA PRINCIPAL. Sempre entraran (giraran) pel primer passadís de l’esquerra
( departament Psicopedagoga), per no entropessar amb els alumnes que entren
per la PORTA PATI.
En els dies de pluja el gel per entrar se’l posaran del dispensador que hi ha a
l’entrada de la classe.
Eixiran seguint el mateix itinerari per PORTA PRINCIPAL. Els pares/mares
esperaran en l’exterior, NO a la de secretaria.
================================================================
CURSOS 3B 3A 4A 4B
Entrada
PORTA ACCESORIA
Destinada als alumnes del cursos 3B 3A 4A 4B
Els pares/mares no entraran al recinte escolar, els deixaran en l’entrada on es
visible la filera de la classe, i on estarà el mestre/a tutor/a.
Al ser 5 grups de convivència, guardaran la distancia de seguretat entre els grups
(files cursos). Comptarem amb senyalització.
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En la fila, es posarem gel desinfectant i entraran acompanyats amb amb el
tutor/a i especialista cap a l’interior del centre pel corredor exterior-jardí
dirigint-se a L’ESCALA D’EMERGÈNCIA per on pujaran a les seues respectives
classes.

Ordre d’entrada
3B

3A

4A

4B

Una vegada en la classe se’ls prendrà la temperatura.
Eixida
L’eixida serà seguint el mateix itinerari.
L’ordre d’eixida serà l’invers.
Els alumnes eixiran per ordre de llista amb el mestre tutor/a i especialista ,
guardant la distancia entre els grups.
Dies de pluja
Els alumnes entraran directament al centre per la PORTA EXTERIOR aules
informàtica i anglès. Es mantindrà la distancia de seguretat entre alumnes de
grup bombolla diferents i grups de distanciament.
Ubicació:

3B aula informàtica
3A aula anglès 1r cicle
4B aula anglès 2-3 cicle
4A Entrada per la porta menjador a la seua zona menjador.

Una vegada els alumnes que entren per la porta pati principal s’hagen pujat a
les aules, aquest podran dirigir-se a les seues.
En els dies de pluja el gel per entrar se’l posaran del dispensador que hi ha a
l’entrada de la seua classe.
Per a l’eixida, seran els últims en eixir, esperaran que els alumnes de 5º, 6º i 4c
hagen baixat l’escala principal. Baixaran per l’escala principal per anar a la seua
porta d’eixida, PORTA ACCESORIA pel corredor del jardí.

17

CEP LUIS VIVES

================================================================
CURSOS

5A 5B 5C 6A 6B 6C 4C 3C

Entrada
PORTA PARKING
Destinada als alumnes del cursos 5A 5B 5C 6A 6B 6C 4C 3C
Els pares/mares no entraran al recinte escolar del pàrquing, els deixaran en
l’entrada on es visible la filera de la classe, i on estarà el mestre/a tutor/a i
especialista (pista verda)
Guardaran la distancia de seguretat entre els grups (files cursos). Comptarem
amb senyalització.
En la fila, els posarem el gel desinfectant i entraran acompanyats amb el tutor/a
cap i especialista a l’interior del centre per la PORTA PATI i pujaran per l’escala
principal dirigint-se a les seues respectives classes.
Ordre d’entrada
5A 5B 5C 6A 6B 6C 4C 3C

Eixida
L’eixida serà seguint el mateix itinerari.
L’ordre d’eixida serà l’invers.
Els alumnes eixiran per ordre de llista amb el mestre tutor/a i especialista ,
guardant la distancia entre els grups. Els conduirem fins a la porta.
Dies de pluja.
Entraran directament a la porxada del pati. On estaran establerts PUNTS
D’ENCONTRE per grups de convivència, per pujar per la PORTA PATI cap a les
seues classes guardant les distancies de seguretat entre classes bombolla.
Tindran prioritat d’entrada els alumnes de 1r i 2n que entren per la PORTA
PRINCIPAL, per evitar aglomeracions al peu d’escala

3
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C

=====
PORTA PATI

2m de separació grups
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=====
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C

A

PORXE

--------------------------------------------------------------------------------PISTA VERDA
L’eixida serà seguint el mateix itinerari. Els pares/mares esperaran en la porta
entrada (Aparcament).
El professorat tutor i els professorat especialista en cada cicle regularà
les entrades i eixides.
4.5.2.CIRCULACIÓ PEL CENTRE.
Es reduiran al mínim els desplaçaments de grups escolars pel centre. Cada
grup estarà a la seua aula i serà el mestre qui acudeixi.
El transit de l’alumnat per l’interior de l’edifici i escales es farà de forma
ordenada , mantenint la distancia de seguretat. Estan organitzades de manera
ordenada i escalonada les eixides i entrades al col·legi, pati i menjador- un
grup assignat darrere d’altre sempre-. (croquis ) .Els grups estaran en fila a la
porta de l’aula i eixiran quan hagen eixit els que van davant, igualment en les
fileres de les zones exteriors i sempre mantenint la distancia de seguretat
entre grups.
El centre està senyalitzat per línies de separació en el corredors i escales amb
direccionalitats (sempre per la dreta), amb cartelleria de recomanacions.
Sempre es desplaçaran amb mascareta.
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4.5.3.ATENCIÓ A L’ALUMNAT PER ABSÈNCIA DEL PROFESSORAT.
La Direcció del centre a través de la Cap d’Estudis garantirà l’atenció de
l’alumnat. Designarà a una única persona que tinga que fer-se càrrec del grup
fins a la incorporació de la persona absent.
Se designarà a un especialista en el nostre cas, que no te grup bombolla. En
setembre realitzaran aquesta funció els membres del departament
d’orientació. A la resta dels curs començarem per el professors AiL. Sempre
guardant al màxim les mesures de seguretat.
4.5.4. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I INCLUSIÓ EDUCATIVA.
Els mestres de PT realitzaran amb caràcter general la seua intervenció amb
l’alumnat del mateix grup de convivència, i si no és així guardaran la distancia
de seguretat interpersonal.
Els professorat de PT: programarà la intervenció, elaborarà la programació
curricular, el material a utilitzar i assessorarà al professor/a tutor/a dels
l’alumnat amb nese que no puguen ser atesos presencialment per aquest
especialiste.
Els professorat de PT durà a terme la seua intervenció a les aules de PT, les
dos aules d’anglès, i aula planta baixa.
Independentment de l’aula, cada alumne nese tindrà un lloc nominal assignat.
El mestre d’AiL atendra a l’alumnat individualment.
L’entrada i l’eixida dels alumnes PT i AiL sempre acompanyats pel mestre, mai
eixiran a soles.
La Psicopedagoga del centre atendrà a les famílies amb cita prèvia. El dia
d’atenció és el dijous a partir de les 11:45h.
4.5.5. ÚS DE DEPENDÈNCIES:
 Lavabos
Cada classe té el seu lavabo assignat. ( 16 LAVABOS)
Quan un alumne vaja al lavabo ho senyalitzarà amb un indicatiu (cartolina)
que penjarà en la porta d’entrada al seu lavabo, per si acudeix un altre alumne
de distint grup, sàpiga que l’adjacent està ocupat i així evitar contacte.
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Hi ha una senyalització (vinil de peuets) per mirar si està ocupat el vàter
adjacent de l’altre grup.
Hi ha instal·lats als lavabos dispensadors de sabó per llavar-se les mans amb
indicacions (cartellera), i gel hidroalcohòlic a l’entrada de la classe per
desinfectar-se també les mans abans d’entrar.
Annex plànols d’assignació de lavabo a cada grup.
 Gimnàs
No faran us del vestuari. Se rentaran les mans amb sabó en la font en acabar
la classe d’EF i a l’entrada de l’aula es posaran gel hidroalcohòlic.
 Audiovisuals i Informàtica.
No es farà ús de l’aula d’informàtica, ni audiovisuals. Només en algun cas molt
puntual, per necessitat justificada i sempre aprovat per la Direcció del centre.
4.5.6. RECREACIÓ.
Amb la finalitat de mantindre les màximes garanties de distanciament en el
pati :
 S’estableixen 2 torn de pati:
10.30h a 11.00h : 1r i 2n I 3r curs (bombolles)
11.00h a 11.30h: 4t, 5é i 6é.(distanciament)
 Es creen zones d’ubicació per a cada grup de convivència i classe
garantint entre cada grup la suficient distància (distància seguretat) per
evitar el contacte.
 A l’hora d’anar al vàter també aniran per la zona determinada per
evitar també el contacte.
 Es reforçarà la vigilància de tot el professorat , sobretot a les zones de
més perill de contacte.
 Cada grup de pati estarà vigilat pel seu mestre tutor i el especialista que
ha estat l’última classe. La eixida i entrada també.
 Les zones de porxada, al voltant font, darrere porteries són ZONES DE
PAS, cap alumnes podrà estar en aquest llocs.
 Prohibit seure als bancs.
 No es farà us de cap pilota o material. No s’utilitzaran les porteries i
canastres per a res, es més no han de tocar-les.
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 Cap grup podrà eixir al pati, fins que no hagen entrat a l’aula els del
torn del primer pati.
 Si les condicions metodològiques (pluja, vent..) no permeten accedir al
pati, es alumnes es quedaran a les classes. La vigilància en les classes,
es dura a terme a més del tutor/a i especialista que haja impartit
l’última classe. PT i AiL acudiran a l’aula de l’alumne en tractat. Al
tractar-se de grups de convivència estable, a l’última classe abans del
pati sempre estarà el tutor/a (sol o amb mestre especialista). Es
procurarà deixar finestres obertes per mantindré l’aula ventilada.
Pati
 Durant l’esmorzar els alumnes s’asseuran:
 En cercle – PISTES- o en línia, a una distancia de seguretat mínim 2m (3
passos grans del mestre).
 Per ordre de llista, sempre al mateix lloc.
 No s’aixecaran fins que no acaben de menjar, per garantir la distancia
de seguretat i es posaran Immediatament la mascareta només acabar.
 No podran sota cap concepte desplaçar-se sense mascareta.
 VIGILAR que porten ben posada la mascareta mestre es desplacen i
juguen, i que no estiguin en contacte més de 15 minuts. Sobretot i molt
important que no se'ls baixe i porten el nas fora.
Dies de Pluja i/o sòl mullat
La Direcció serà qui determine l’eixida o no eixida al pati.
GRUPS DISTANCIAMENT
 4t: Dins de l’aula, una fila menja i l’altra menja al hall, mantenint
distància de 2m.
 5A i 5B podran esmorzar a la classe, però la distancia de seguretat
mínim 2 metros i 15’ màxim esmorzant (sense mascareta). Es
col·locaran asseguts al pupitre fila sí /fila no. La fila que no estiguen al
pupitre es col·locaran al voltant de la classe guardant distància.
 5C Audiovisuals. Guardant distancia de 2m. La fila a la vora del pas no
s’asseurà cap alumne.
 6A,6B,6C: esmorzaran a la porxada, seguint les mateixes normes de
seguretat.
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GRUPS BOMBOLLA
 1A- 1B: A classe amb el mateix sistema (fila sí/fila no)
 2A- 2B: Hall cicle. Asseguts en cercle.
 3r: El mateix sistema (fila sí/fila no)
Beure aigua
La beguda d'aigua a classe és un problema perquè es lleven la mascareta.
Normes:
 Les botelles “biberó” no podran estar damunt del pupitre de l’alumne.
 Els alumnes es portaran l’aigua a E. Física
 Els grups de distanciament (5é i 6é) portaran l’aigua al pati.
 Demanaran sempre permís per beure guardant les mesures de seguretat.
(minimitzat)

Annex plànols zones pati.
4.5.7. MESURES DE NETEJA, DESINFECCIÓ.
L’Ajuntament s’encarregarà de la neteja i desinfecció de les instal·lacions del
centre.
Totes les dies es netejaran les aules i zones comuns al finalitzar el seu ús.
Els lavabos es netejaran després del pati, i al tancament del col·legi per estar
desinfectats al començament de la jornada.
Se ventilaran totes les dies les instal·lacions a utilitzar com a mínim 5 minuts,
encara que en la mesura del possible les finestres estaran obertes.
Les portes sempre estaran obertes, en la mesura del possible es llevaran les
portes per evitar que toquen els poms.
Es posarà especial atenció en la desinfecció de passamans, baranes, telèfon,
interruptors de la llum, finestra secretaria, sala de cures, zones més
concorregudes...
Els mestres comptaran amb desinfectant per a objectes d’ús mes personal:
grapadora, bolígrafs, retoladors... sobretot quan entre un altre mestre/a.
En el cas dels monitors del menjador que porten bata, es farà la neteja diària
a temperatura de 60º durant 30 minuts. Si algun mestre/a utilitzarà roba
específica -no és el cas- s’actuaria de la mateixa manera.
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4.5.8. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL.
Hem de difondre de manera activa a la comunitat escolar enfront a la
pandèmia mesures de prevenció:
 Higiene de mans de mans de manera freqüent i meticulosa.
5 vegades al dia rentada de mans i/o desinfecció.
Desinfecció de mans: entrada- eixida aula, eixida - entrada pati.
Rentada de mans: Al tornar del pati. Per evitar aglomeracions en els
desplaçament a l’anar al lavabo, s’establirà torn de nivell pels tutors. Anirà
tot el grup amb el/la tutor/a i el mestre especialista.
També a l’eixida i entrada del menjador anirà el grup amb el seu monitor/a.
En tots els lavabos del centre, per a la correcta rentada de mans, hi haurà sabó
i paper per a l'eixugat de mans , per a que la neteja de mans puga realitzar-se
de manera freqüent i accessible. Així com la disposició de gel hidroalcohòlics
per a la desinfecció. A cada classe hi haurà un dispensador de gel
hidroalcohòlic per desinfectar sempre abans d’entrar a classe., també en altre
dependències del centre: menjador, secretaria, AMPA.
Al centre estaran penjats cartells indicadors de la tècnica correcta d'aquestes
mesures (infografies de web del Ministeri o de la Conselleria de Sanitat).
El conserge del centre serà l’encarregat de la supervisió, dels elements
d'higiene en els lavabos, com de l'hidrogel.
 Evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que les mans faciliten la
transmissió .
Per aquesta raó, mantindrem, sempre que siga possible les portes obertes
mitjançant tascons i altres sistemes per a evitar el contacte de les mans amb
les manetes i poms.
 Per eliminar secrecions s’utilitzaran mocadors d’un sol ús, que han de
tirar-se a les papereres amb tapa i pedal que hi hauran a la classe.
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4.5.9. PROTOCOL ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COVID-19 EN EL COL·LEGI
Responsable COVID-19 en el centre educatiu: Directora del centre
Funcions:
Vetlar pel compliment de les normes establides en els centres educatius per a la protecció i la
prevenció referent a COVID-19.
La coordinació i la comunicació amb el centre de salut d’atenció primària de referència, amb
el centre de salut pública i amb les famílies de l’alumnat.
Contactar amb la família o tutor/a legal per a comunicar l’aparició de símptomes de sospita i
perquè hi vagen a recollir l’alumne o alumna.

El nostre centre té habilitada una zona “espai COVID-19” separat, d'ús
individual, per a possibilitar l'aïllament de qualsevol persona que inicie
símptomes compatibles amb COVID-19 i estiga a l'espera del seu trasllat i
informació a la família. Aquesta sala està situada en la secretaria del centre, està
molt ventilada. En aquest espai hi ha només un sofà per no dificultar després
una bona neteja. Tot el material de protecció es disposa dins d'una caixa estanca
amb clau: mascaretes quirúrgiques per a l'alumne/a i l'adult/a i, per si
l'alumne/a no es pot posar una mascareta quirúrgica, mascaretes de protecció
FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d'un sol ús. A més, disposem d'una
paperera amb bossa i amb tapa i pedal.
Es considerarà que un/a escolar pot ser cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2,
segons la definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia
d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada que presenta els símptomes
següents:
 Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d'aire.
 En alguns casos també pot haver-hi disminució del gust i de l'olfacte,
calfreds, mal de gola, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i
vòmits.
 (Aquests són els que actualment té definits el Ministeri de Sanitat, però
poden ser sotmesos a canvis.)
En el supòsit de sospita, per iniciar símptomes al centre, es col·locarà una
mascareta quirúrgica (El centre disposa per als alumnes que inicien símptomes).
La persona adulta que haja detectat el cas serà, es quedarà amb l'alumne o
alumna fins que els pares o un familiar o tutor/a legal el vaja a recollir.
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És comunicarà a la direcció del centre per iniciar el protocol. S'evitarà que altres
persones adultes del centre educatiu entren en contacte amb l'alumne/a, per a
evitar possibles contagis.
Se’l conduirà a l'espai “COVID-19” i es contactarà amb la família. La família
activarà el circuit d’atenció sanitària, contactarà amb el telèfon d’atenció del
centre de salut de Puçol: 963178235, també es podrà demanar consulta a través
de cita web: http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registrova.html. La marxa de l'alumne o alumna del centre escolar es procurarà que es
faça en vehicle particular i no en transport públic.
En cas de que siga una persona que exerceix el seu treball al centre es posarà
amb contacte amb el Servei de Prevenció de Risc Laborals i seguirà les seues
instruccions.
El centre es posarà a la disposició dels serveis assistencials i de salut pública, per
a facilitar la informació que es requereixi per a organitzar la gestió adequada de
possibles casos i l'estudi i seguiment de contactes (annex II)
Des del Centre de Salut Pública s'establirà un protocol d'actuació que indique
les mesures de prevenció i control necessàries en cas de brot, o augment de la
transmissió comunitària.
Salut Pública serà l'encarregada de la identificació i seguiment dels contactes
segons el protocol de vigilància i control corresponent.
No s’ha acudirà al centre educatiu fins que el professional sanitari de referencia
confirme la absència de risc per la pròpia persona i la resta d’alumnat.
5. MENJADOR ESCOLAR
L’horari de menjador varia com es veu als horaris en el mesos d’estiu i la resta
de l’any.
Se estableixen ubicacions addicionals al menjador per als alumnes de 1r i 2n
curs. Els 2 grups d’alumnes de 1r dinaran a L’AULA MENJADOR 1, els dos grups
de segons a l’AULA MENJADOR 2. Aules d’ús exclusiu per dinar aquest alumnes.
Tindran cadira i taula d’ús personal amb el seu nom.
Els alumnes de 1r curs : dos grups convivència
2n curs : dos grups convivència
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Es garantiran les condicions higièniques de les aules que proporcionen la
seguretat alimentària adequada. El menjar calent se servirà mitjançant la
utilització de carros calents amb safates, termos de 5 litres, i se servirà amb la
menor antelació possible al seu consum.
Per a això cada classe tindrà el seu propi carret amb tots els utensilis: plats,
pitxers i safates per a servir el menjar.
Al menjador queden determinades les zones d’ubicació per a cada grup estable
de convivència i grup de distanciament, al igual que la circulació, el lloc per on
entra i ix cada grup. Estan marcats els circuit d’entrada i eixida. Hi hauran portes
diferenciades d’entrada.
Es guarda una distància de seguretat interpersonal.
Annex: Plànol i recorreguts
Els monitors aniran a les respectives classes a recollir als alumnes. Es conduiran
als seus lavabos perquè abans de procedir al dinar s'ha de realitzar una correcta
rentada de mans amb aigua i sabó (dispensador de sabó al lavabo). Aquesta
maniobra s'haurà de repetir a la finalització del menjador.
Una vegada rentades les mans es dirigiran a les seues aules menjador (1r i 2n)
i al menjador de 3r fins a 6é. Entraran per les distintes portes diferenciades
establides per evitar contactes i garantir la distància de seguretat.
4t: PORTA PARQUING
6é: PORTA TALLER-ANGLES
3r-5é: PORTA PRINCIPAL MENJADOR
A l’acabar de dinar, tornaran a rentar-se les mans, replegaran la motxilla que
estarà a la classe i es desplaçaran a la zona d’aire lliure assignada . Al finalitzar
el menjador eixiran per la seua porta d’eixida al carrer:
1r i 2n porta principal
3r i 4t ( A-B) porta accessòria.
5é- 6é i 4t C porta pàrquing.
Els alumnes eixiran per ordre de llista amb el monitor,guardant la distancia
entre els grups. Els conduiran fins a la porta.
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Els alumnes que es queden a les activitats extraescolars gratuïtes acudiran a la
zona /lloc assignat per realitzar l’activitat programada en funció del grup.
NORMES GENERALS MENJADOR
 Serà obligatori portar mascareta en els circuits d'entrada i eixida del
menjador i aules.
 El personal de menjador ha de recordar i reforçar el missatge de no
compartir aliments, utensilis ni begudes, encara que es tracte de grups
de convivència estable.
 En el menjador escolar hi han cartells informatius sobre les normes per
a les persones usuàries i recordatoris de mesures d'higiene personal
(etiqueta respiratòria, llavat de mans, distanciament i ús de
mascaretes).
 En el menjador escolar i aules , les safates seran dispensades i
recollides per una única persona, el monitor. Els alumnes no deixaran
les safates en cap lloc, seran sempre el monitor. Per aquest fi, a prop
de la zona del grup, disposaran d’una paperera de mida gran, amb tapa
i pedal perquè el monitor “netege” les safates. Deixarà les safates
apilades a la taula, perquè les agafe el personal de cuina, una vegada
han sortit els alumnes.
 Les safates que tenen com a destinació comensal amb al·lèrgia i
intolerància alimentària, estan etiquetades clarament amb una
pegatina on s’indica el contingut de les substàncies que provoquen
al·lèrgies o intoleràncies i a qui van destinades.
 SERUNION és l’empresa contractada. Al contracte especifica que es
prendran les mesures de prevenció establides en el document
“Mesures preventives generals en relació amb l'alerta per la COVID-19
(SARS CoV-2) per establiments i activitats d'elaboració i servei de
menjars i de begudes”.
 Si algun xiquet necessita de cures (bàsiques) , serà sempre atès pel seu
monitor guardant en la mesura del possible la distancia de seguretat.
 Els grups de 4t, 5é i 6é guardaran distància interpersonal entre ells. Els
grups de convivència estable no guardaran distancia i podran
interrelacionar-se entre ells, però guardaran distancia entre la resta de
grups.
 En acabar de dinar els alumnes es posaran immediatament la
mascareta.
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Neteja i ventilació en el menjador escolar
 Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre i
posaran especial atenció en les superfícies de contacte més freqüents.
Es fa càrrec l’empresa del menjador i l’Ajuntament.
 Es farà neteja i desinfecció després de menjar.
 Quant a la ventilació, es realitzarà igual que altres espais del centre,
abans, després de dinar i en acabar. Si la climatologia ho permet, les
finestres romandran obertes el major temps possible.

Personal monitor de menjador escolar
El personal monitor de menjador escolar haurà d'usar mascareta amb caràcter
obligatori i bata desinfectada.
El personal monitor de menjador escolar podrà atendre, amb caràcter general,
a més d'un grup de convivència estable, sempre que es garantisca la distància
mínima interpersonal (1,5 metres).
Comptem amb : 6 monitors/es un d’ells fa les funcions de coordinadora/a
1º.......................2 grups A-B...............................1 monitors
1/2
2.........................1 grup A....................................1 monitor
1/2
3r........................2 grups A-B...............................1 monitors
4t........................1 grup A....................................1 monitors
5é........................2 grups A-B...............................1 “ “
6é........................1 grups B...................................1 monitor
Annex plànol de ubicació i zones pati.
TIPUS D’USUARI DE MENJADOR
No es vendran bons de menjador per fer ús de manera puntual.
Tots els alumnes seran fixos, però també es considerarà la possibilitat de FIXOS
DISCONTINUS. Per fixos discontinus entenem aquells alumnes que per exemple
es quedaran tots els dilluns de l’any, o aquells que per custodia compartida dels
pares, es queden al menjador una quinzena del mes per exemple.
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6. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS GRATUÏTES
Es mantindrà la distancia de seguretat a la hora de fer els grups, però respectant
els grups de convivència estable.
Els alumnes usuaris hauran de ser-ho de manera fixa durant tot l’any, i tots els
dies, no hi haurà l’opció de triar activitat.
Es sol·licitarà alta i la baixa. No podrà acudir cap alumne si no ho ha sol·licitat
amb antelació.
Les activitats extraescolars es duran a terme a l’aire lliure en la mesura del
possible.
A continuació Cronograma d’activitats.
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7. COMUNICACIÓ FAMÍLIES.
La comunicació i informació a les famílies es farà de forma telemàtica
preferentment. No eixiran comunicacions- circulars- en paper.
A nivell individual ( un alumne i/o un pare/mare) farem/faran ús del correu
electrònic corporatiu, telèfon centre 96-1205845, web família i correu del
centre 46006896@gva.es
A nivell grup escolar: Pàgina web del centre, Telegram, Facebook AMPA ,blogs
mestres, web família.
En el cas de tutories presencials sempre es faran amb cita prèvia, amb registre
d’entrada (secretaria centre.) En aquest cas, per accedir al centre, les famílies
hauran d’identificar-se a la porta i, una vegada comprovat que tenen reunió, les
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famílies romandran en la entrada exterior del col·legi, RESPECTANT LA
DISTÀNCIA DE SEGURETAT, mentre els tutors o tutores els avisen per poder
passar. Abans d’entrar al centre, les famílies hauran de desinfectar-se les mans
amb el gel hidroalcohòlic que a tal efecte hi haurà a l’entrada del centre, seguir
la ruta marcada per accedir a l’aula i seure a la classe respectant la distància de
seguretat amb la mestra o el mestre. L’eixida del centre serà per la porta
Pàrquing. L’ús de mascareta al centre és OBLIGATORIA.

CANALS DE COMUNICACIÓ
Per fer arribar aquest Pla a tota la Comunitat educativa, farem ús dels canals de comunicació següent:
- Personal Docent i no docent:

•

Correu electrònic
- Famílies

•
•
•
•
•
•

Web família
Missatgeria electrònica (correu corporatiu)
Cartelleria
Telegram
Consell Escolar
AMPA

Puçol 30 de novembre de 2020
LA DIRECCIÓ
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