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1. INTRODUCCIÓ:

El  Reial  decret 463/2020,  de 14 de març,  va  declarar  l'estat  d'alarma en tot el  territori
nacional amb la finalitat d'afrontar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el qual ha
sigut prorrogat en quatre ocasions, l'última en ocasió del Reial decret 514/2020, de 8 de maig,
fins a les 00.00 hores del dia 24 de maig de 2020. Ha resultat, per tant, necessària l'articulació
de la seguretat i salut del personal empleat públic amb l'efectiva prestació del servei públic
educatiu. Per a això, s'han dictat resolucions i instruccions tant en l'àmbit de la Conselleria de
Sanitat, com en el de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública  i, de manera
específica per als centres educatius, en l'àmbit de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Els brots en centres educatius i el nombre d'aules confinades durant el curs escolar 2020-2021
han  sigut  molt  baixos,  havent  funcionat  les  mesures  preventives  implementades  de  manera
adequada, per la qual cosa l'experiència es considera un èxit, i ha sigut de referència per a altres
països per a la reobertura de centres educatius. Donada l'evidència actual de la transmissió per
aerosols,  el fet que la vacunació en la infància,  per als menors de 12 anys,  encara no estiga
autoritzada, juntament amb la presència de noves variants, algunes amb major transmissibilitat i
ja predominants al nostre país, i malgrat l’avanç en la vacunació per a la població major de 12 anys,
és necessari mantindre les mesures contra la COVID-19 en els centres educatius per al curs 21-
22, a fi de protegir el dret a l'educació de la infància i adolescència, adaptant-les als possibles
escenaris que puguen donar-se en el context pandèmic en els pròxims mesos.

El  dia  18  de  maig  de  2021  van  ser  aprovades  per  la  Comissió  de  Salut  Pública  del  Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en coordinació amb el Ministeri d'Educació, les
mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut contra la COVID-19 per a centres educatius
en el curs 2021-2022.

Amb posterioritat, el 29 de juny de 2021 ha sigut aprovat en la Comissió de Salut Pública l'última
versió del document Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la COVID-19  
per a centres educatius en el curs 2021-2022.

Amb l'objectiu fonamental  d'aconseguir que, mantenint com a referència la  protecció  de la
salut pública, es recupere gradualment la vida quotidiana i l'activitat econòmica, minimitzant el
risc que representa l'epidèmia per  la salut de  la població  i  evitant  que  les  capacitats  del
Sistema Nacional de Salut es puguen desbordar, el Consell de Ministres va aprovar el 28 d'abril
de 2020, el Pla per la Transició cap una Nova Normalitat, establint els principals paràmetres i
instruments per la adaptació del conjunt de la societat a la nova normalitat, amb les màximes
garanties de seguretat.. 

A més, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport han establit, amb data 21 de juliol de 2021, el Protocol de protecció i prevenció contra la
transmissió i contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius de la Comunitat Valenciana. Curs
2021-2022. També està en procés d'elaboració per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública  un  document  per  a  la  Gestió  de  casos  COVID-19  en  els  centres  educatius
d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana durant el curs 2021-2022.
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Això farà que el començament del curs 2021-2022 es realitze a partir d'una planificació de les
mesures de prevenció en les quals s'han tingut en compte les característiques de la població
escolar, adaptades en funció de l'edat i del nivell educatiu, per permetre complir els objectius
educatius  i  de  sociabilitat  que  afavorisquen  el  desenvolupament  òptim  de  la  infància  i
adolescència,  pal·liar  la  bretxa  educativa  generada,  previndre  el  fracàs  escolar,  l'abandó
educatiu primerenc i garantir l'equitat.

Per a això, una vegada s'ha determinat, per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports,
l'organització  de  l'activitat  docent  que  s'ha  de  desenvolupar  en  els  centres  educatius,  i
considerant  les  mesures  i  recomanacions  del  Servei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals-
INVASSAT, així com les que contemplen els diversos documents i normes abans citades, s'han
elaborat per a cada nivell educatiu les mesures de prevenció davant la COVID-19 que figuren en
els annexos d'aquest document, que hauran de ser adoptades tant en els centres docents com
pel personal empleat públic. A partir d'aquest document, la direcció de cada centre educatiu
incorporarà i implantarà, d'acord amb les seues necessitats, les mesures corresponents, a fi de
completar les que ja tinguera implantades en el seu  Pla de contingència, comptant per a això, a
més dels mitjans ja aplicats, amb el servei d’assessorament i suport tècnic especialitzat del
Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la Generalitat.

Les futures concrecions per nivells educatius i situacions o casos tipus que es publiquen per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport també hauran de suposar una actualització del Pla de
contingència, si és el cas.

Hem  de  considerar  també  les  diverses  actualitzacions  del  Procediment  d'actuació  per  als
serveis  de  prevenció  de  riscos  laborals  davant  l'exposició  al  SARS-CoV-2  que  s'han  anat
publicant. En la redacció d'aquesta versió s'ha tingut en compte l'actualització del 16 de juliol

de 2021.
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1 JUSTIFICACIÓ

L'impacte del tancament dels centres educatius va ser molt  gran en el curs 19/20,  generant
manques i desigualtats malgrat les mesures preses a nivell educatiu. És per això que, hem de
continuar  vetlant  pel nivell de l'estat de benestar emocional i social del nostre alumnat durant
el curs 21/22

Es va fer necessari reprendre l'activitat presencial en el curs 20/21, però adoptant una sèrie
de mesures de prevenció i higiene enfront de COVID-19 que garantiren  que es realitzara  de
manera segura.

El  començament del  curs 2021-2022 ha de realitzar-se a partir d'una planificació  rigorosa
complint els objectius educatius i de sociabilitat, que afavorisquen el desenvolupament òptim de
la infància, pal·liar la bretxa educativa generada i previndre el fracàs escolar.

Després  de  la  situació  de  crisi  sanitària  i  social  viscuda,  l'acolliment  de  l'alumnat  serà  un
aspecte clau a cuidar sobretot per a situacions de major vulnerabilitat emocional i social.

Totes les mesures indicades en aquest document estan basades en la informació científica que
es coneix fins hui.

Establir un protocol de salut (que no pedagògic que és al qual estem acostumats), per a evitar la
transmissió del virus en espais tancats, on hi ha una gran concentració de persones que passaran
moltes hores juntes al dia i on no es podran mantindre les distàncies de seguretat, és molt
difícil.

Segons l'evolució de la pandèmia, així com de la normativa que es derive de la crisi sanitària
declarada, aquestes recomanacions podrien patir modificacions en un futur.

La normativa de referència és la següent:

    13 de març de 2020  : Resolució d'11 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pú  -  
blica, per la qual s'acorden mesures excepcionals en relació amb les pràctiques en centres sanitaris del
sistema valencià de salut i centres sanitaris privats per part d'estudiants d'universitats públiques i pri-
vades de la Comunitat Valenciana, així com part d'estudiants de cicles formatius de Formació Profes-
sional de la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi del Covid-19

    13 de març de 2020  : Resolució de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut  
Pública, per la qual s'acorda suspendre temporalment la *activitad educativa i formativa presencial en
tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament en la Comunitat Valenciana, a
conseqüència de la situació i evolució del coronavirus (COVID-19)

    13 de març de 2020  : Resolució de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut  
Pública, per la qual s'acorden mesures excepcionals en relació amb les activitats i viatges d'oci, cul-
turals o similars, organitzats per centres socials i educatius, de qualsevol nivell, associació,   entitat  
cultural o altres, dins o fora de la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi del
Covid-19

    13 de març de 2020  : Resolució de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut  
Pública, per la qual s'acorden mesures *excepcionaes amb els programes d'intercanvi de professorat
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i alumnat, així com amb les estades formatives del personal docent de qualsevol nivell educa  *tivo,  
per a limitar la propagació i el contagi del Covid-19

    24 de març de 2020:     Resolució de 23 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i  
Salut Pública, per la qual s'acorda el tancament de tots els centres educatius de la Comunitat Valen-
ciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

    6 d'abril de 2020  : Decret llei 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents, en l'àmbit de l'educació, de  
la cultura i de l'esport, per a pal·liar els efectes de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19

    8 de maig de 2020:     Resolució de 4 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Forma  -  
ció *Professional, per la qual s'estableixen el marc i les directrius d'actuació que cal desenvolupar du-
rant el tercer trimestre del curs 2019/2020 i l'inici del curs 2020/2021, davant la situació de crisi
ocasionada per la Covid-19

    12 de maig de 2020  : Resolució d'11 de maig de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pú  -  
blica, per la qual s'autoritza l'obertura dels centres educatius de la Comunitat Valenciana, per a la rea-
lització de determinades funcions administratives i de coordinació

    15 de maig de 2020  : Resolució de 13 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i For  -  
mació Professional, per la qual es dicten instruccions per a la prestació de serveis administratius i de
coordinació en els centres educatius

    28 de maig de 2020  : Resolució de 26 de maig de 2020, de la Secretària Autonòmica d'Educació i  
Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a la Fase 2 del Pla per a la transició cap
a una   nova normalitat  

    3 juny de 2020  : Resolució de 29 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació  
Professional, per la qual s'estableixen les directrius generals per a l'organització curricular del primer
curs d'Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021

    13 de juny de 2020  : Decret 8/2020, de 13 de juny, del *president de la Generalitat, de regulació i  
flexibilització de determinades restriccions, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, establides durant la
declaració de l'estat d'alarma, en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normali-
tat

            22 de juliol de 2020  : Resolució de 17 de *juliol, del secretari autonòmic d'Educació i Formació  
*Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres
que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2020-2021

            24 de juliol de 2020:     Correcció d'errors de la Resolució de 17 de juliol de 2020, del secretari  
autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització
i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i d'Educació Primària
durant el curs 2020-2021

                RESOLUCIÓ de 17   de juliol de 2020,   de la consellera de Sanitat universal i Salut Pública, de  
modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l'Acord de 19 de juny, del Consell,
sobre mesures de prevenció enfront del Covid-19

          RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut  
Pública, per la qual s'estableixen mesures excepcionals i addicionals en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana a conseqüència de l'agreujament de la situació de crisi sant*itaria

          CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 19 de gener de 2021, de la consellera de  
Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen mesures excepcionals i addicionals
en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de l'agreujament
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          RESOLUCIÓ  de  29  de  març  de  2021,  de  la  Secretaria  Autonòmica  d'Educació  i  
Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'adaptació del currículum, les
programacions didàctiques i els criteris d'avaluació, promoció i titulació d*urante el curs 20_21

          RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació  
Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels
centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i *Educació

         21 de juliol de 2021:     Actualització de el     Protocol de protecció i prevenció  
enfront de la transmissió i contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius de la

Comunitat Valenciana. Curs 2021-2022     

•  Acord  del  CONSELL  INTERTERRITORIAL  DEL  SISTEMA  NACIONAL  DE
SALUT, adoptat en coordinació amb la conferència sectorial d'educació, sobre la declaració
d'actuacions coordinades en salut pública enfront del COVID-19 per a centres educatius 

 • Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació
per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 • Resolució de 8 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública,
i la Resolució de 22 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per
la qual s'han acordat mesures en la Comunitat Valenciana, en matèria9 

•  RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, per la qual s'acorden mesures en matèria de salut pública en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària 

          GESTIÓ  DE  CASOS  COVID-19  EN  ELS  CENTRES  EDUCATIUS  
D’ENSENYAMENTS  NO  UNIVERSITARIS  DE  LA  COMUNITAT  VALENCIANA
DURANT EL CURS 2021-2022 (ACTUALITZACIÓ 10.09.2021) 

          PLA CONTINGÈNCIA CONSELLERIA SETEMBRE 2021  

2.- OBJECTE:

L'objecte del  present Pla  de Contingència i  Continuïtat del  Treball  del  CEIP LUIS VIVES
durant  les  fases  de  desescalada  i  posterior  volta  a  la  “normalitat”  és   continuar  fent
compatible la prestació del servei públic educatiu, en les seues formes de treball presencial del
personal docent i no docent. Serà l'instrument de gestió del treball que utilitzar la persona
responsable màxima de  cada centre de  treball per  a  planificar i adoptar  les  mesures
necessàries per a eliminar o minimitzar en tot el possible la potencial exposició al SARS-CoV-2.

Paral·lelament, el Pla de Contingència és una eina per a assegurar que el funcionament adequat
de la activitat preventiva del CEIP LUIS VIVES. Pretén ser un document pràctic que reculla
les especificitats del nostre col·legi. 

És,  a  més,  una  proposta general i variable segons les instruccions sanitàries i ha  d'anar
adequant-se amb mesures concretes a  cada moment de  la crisi  i  d'aquest  retorn  a  la
normalitat.
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Per a la redacció d'aquest Pla s'han tingut en consideració les recomanacions de la guia tècnica
elaborada per la  INVASSAT  i que va ser aprovada per la Comissió Sectorial de Seguretat i
Salut  en el  Treball  de  data 4 de maig de 2020,  i  el  document d'aquest mateix organisme
d'Instruccions generals que s'hauran de tindre en consideració per a l'elaboració del Pla de
Contingència  en  els  Centres  Docents.  INVASSAT,  15  de  maig  de  2020,  així  com  les
determinacions contingudes en la resolució de 8 de maig de 2020 de la Consellera de Justícia,
Interior i Administració Pública per  la qual s'estableix el procediment i les mesures
organitzatives  per  a  la  recuperació  gradual  de  l'activitat  administrativa  presencial  en  la
prestació de serveis públics en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat

 OBJECTIUS:

Propòsit: Realitzar recomanacions en relació amb les mesures de protecció i prevenció enfront
del SARS-CoV-2 per als centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el
curs 2021- 2022, tant en la seua activitat educativa com en els seus serveis complementaris

(menjador i transport escolar). 

1. Crear  entorns  escolars  saludables  i  assegurances  en  el  context  de  la  pandèmia  per
COVID19, a través de l'aplicació de mesures de promoció de la salut, protecció i prevenció
adaptades a les diferents etapes educatives.

2.  • Afavorir entorns escolars que contribuïsquen a mitigar els efectes de la pandèmia per
COVID-19 en la infància i en l'adolescència, així com les desigualtats generades per la crisi
sanitària i socioeconòmica derivada. 

3.- ÀMBIT D'APLICACIÓ:

Aquest document serà aplicable a tot el personal en actiu tant docent com no docent del
CEIP Luis Vives, inclosos els centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE), el
personal  dependent  de  l'empresa  d'alimentació  dels  serveis  municipals  i  a  la  Comunitat
Educativa en general .

El començament del curs 2021-2022 ha d'establir les mesures necessàries per a complir
els objectius educatius i de sociabilitat,  que afavorisquen el desenvolupament òptim de la
infància i  adolescència,  pal·liar la  bretxa educativa generada, previndre el  fracàs escolar,
l'abandó educatiu primerenc i garantir l'equitat, en un ambient on la prevenció i control de la
pandèmia és bàsic. 

Per a oferir un entorn escolar segur a l'alumnat i personal dels centres educatius, s'han de
seguir  una  sèrie  de  mesures  de  prevenció  i  higiene  amb  la  finalitat  que  es  puguen
desenvolupar les activitats pròpies del sistema educatiu minimitzant al màxim el risc. Per a
l'adopció d'aquestes mesures s'han tingut en compte, principalment, les característiques de
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la població infantil, la seua adaptació en funció de l'edat, i els possibles escenaris que poden
donar-se tenint en compte l'evolució de la vacunació i l'aparició de noves variants de major
transmissibilitat 

Les mesures contemplades han de ser sostenibles i poder mantindre's durant tot el temps
que siga necessari per a la prevenció i control de COVID-19, si bé s'aniran actualitzant quan
els canvis en la situació epidemiològica ho requerisquen o l'evidència científica ho indique. 

4.- CONSIDERACIONS PRÈVIES.

En el Pla de Contingència i Continuïtat del  CEIP Luis Vives (València) es contemplen totes
les mesures, tècniques, humanes i organitzatives necessàries d'actuació a cada moment o
situació  respecte  a  la  materialització  de  la  potencial  amenaça.  Estableix,  clarament  les
instruccions i responsabilitats precises, per la qual cosa estan definits:

- Quins recursos materials són necessaris.
- Quines persones/càrrecs estan implicades en el compliment del pla i quines són   les responsabilitats
concretes d'aqueixes persones/càrrecs dins del pla.
- Quina normativa, protocols i/o instruccions d'actuació han de seguir-se.. 
- Les instruccions generals i línies mestres que s'han desenvolupat en profunditat per a la reordenació
de l'activitat són:

1. Identificació dels recursos humans disponibles en el CEIP Luis Vives

2. Detecció dels serveis essencials en el centre de treball i aquells llocs de treball 
prioritaris que garanteixen la continuïtat de l'activitat.. 

3. Identificació dels recursos materials i de les condicions de seguretat necessàries en el 
centre de treball.. 

4. Coordinació d'activitats empresarials. Identificació de les interaccions amb personal extern al
centre i personal treballador concurrent en el centre. S'establirà reunions obligatòries amb les
empreses  concurrents  en  les  quals  es  garantisca la  informació  sobre:  les  distàncies  de
seguretat que s'hauran de respectar durant els treballs per a salvaguardar la salut de tot el
personal  treballador,  els  accessos  alternatius  per  a  evitar  aglomeracions  amb  el  personal
treballador del  centre educatiu,  si  el  treball  no es realitza fora de l'horari  de treball  del
personal  del  centre,  i  totes  aquelles  pautes  que  el  centre  educatiu  considere  important
comunicar a l'empresa concurrent per a treballar de manera segura i  evitar així el  risc de
contagis en les instal·lacions de treball.

5. Verificació dels canals de compra, subministrament, ús, informació i manteniment  dels
equips  de  protecció  i  altres  recursos  materials  necessaris  per  als  centres  educatius.  La
Conselleria  ha  subministrat  un  enviament  de  material  compost  per  màscares  i  gels
hidroalcohòlics per a cobrir les necessitats de les fases de desescalada, haurà de fer-se la
previsió de compra d'altres materials necessaris d'acord amb les especificitats del centre.

    6. Preveure les formes de comunicació del contingut del Pla.
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El Pla de Contingència definitiu serà difós a les persones amb responsabilitats en la seua execució i a
tots els delegats de prevenció. Així mateix, s'informarà del seu contingut al personal empleat públic i a
l'alumnat.

7. Designació de personal concret amb responsabilitat i decisió perquè puguen vigilar el
compliment de les mesures fixades en el Pla de Contingència del centre de treball.

El Pla de Contingència haurà de ser revisat periòdicament, sent necessari controlar les versions del pla,
de manera que no existisca confusió amb documents anteriors. Aquesta revisió analitzarà les mesures
adoptades i, si escau, les que van resultar ineficaces per a identificar i proposar noves mesures, iniciant
així un cicle de millora contínua.

. CONSIDERACIONS PER A TINDRE EN COMPTE EN EL CURS 2021-2022 

De  cara  al  curs  2021-2022, s'han  dissenyat  diferents  mesures  tenint  en  compte  la  situació
epidemiològica al juny de 2021, l'estratègia de vacunació enfront de COVID-19, la revisió de l'evidència
científica disponible i les lliçons apreses, la gestió de la incertesa de l'evolució de la pandèmia a nivell
internacional, i el consens que s'han de preservar els centres educatius oberts pel seu impacte en la
salut, el benestar emocional, l'equitat i el nivell educatiu en la infància i adolescència. És necessari
garantir la presencialitat almenys fins als 14 anys (2n de l'ESO), donada la menor independència a
aqueixes edats; però es fa necessari reforçar la presencialitat també en cursos superiors, per motius
de rendiment acadèmic, benestar emocional i equitat. Per a això, serà necessari realitzar un reforç en
aquestes  etapes  superiors  (3r  i  4t  de  l'ESO  i  Batxillerat  i  Formació  Professional,  Ensenyaments
Artístics i Ensenyaments Esportius). La situació actual de la pandèmia compta amb diversos elements a
tindre en compte: 

1. Els avanços en l'estratègia de vacunació : ▪

2.  El personal que treballa en els centres educatius estarà vacunat íntegrament abans de l'inici
del període lectiu del nou curs escolar.

3.  ▪ S'estima que un alt percentatge de la població siga vacunat al llarg de 2021. ▪ La vacunació
va avançant per grups poblacionals.

4.  ▪  Donada  l'evolució  de  l'estratègia  de  vacunació,  es  preveu  un  impacte  positiu  en  la
*morbimortalidad  i  en  el  control  de  la  pandèmia,  que  augmentarà  segons  s'augmente  la
cobertura de la població vacunada. 

5. ▪  Segons  l'evidència  disponible,  podem afirmar  que l'eficàcia  de  les  vacunes  aprovades  en
l'actualitat és alta i, per tant, el risc d'emmalaltir després de l'exposició al virus és molt baix.
No obstant això, no es pot descartar la possibilitat d'infecció i que les persones vacunades,
encara que no desenvolupen símptomes, puguen transmetre la infecció a altres individus. 

▪ La dimensió mundial de la pandèmia fa necessari mantindre un escenari de prudència.. 

▪ El context de la circulació de variants de major impacte per a la salut pública amb possible fuita a la
immunitat ha de ser tingut en compte. 

▪  La  publicació  del  document  d'Avaluació  del  risc  de  la  transmissió  de  *SARS-*CoV2  mitjançant
aerosols va aportar major coneixement sobre la dinàmica de la transmissió, i encara que no implica
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mesures de prevenció molt diferents de les ja recomanades, sí que fa necessari reforçar les existents.
L'ús correcte de màscara, la distància física interpersonal i la ventilació han demostrat la seua eficàcia
en diferents  entorns  per  a  la  reducció  de  la  transmissió  de  SARS-CoV-2 mitjançant aerosols.  No
obstant això, és necessari incidir en la necessitat d'un ajust adequat de la màscara i d'utilitzar-la
sempre en espais interiors compartits, fins i tot a distàncies majors de 2 metres. 

La Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer
front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, recull que “En qualsevol cas, haurà d'assegurar-se
l'adopció de les mesures organitzatives que resulten necessàries per a evitar aglomeracions i garantir
que l'alumnat i treballadors puguen complir les indicacions de distància o limitació de contactes, així
com les mesures de prevenció personal, que s'indiquen per les autoritats sanitàries i educatives”. El
present document recull aquestes mesures indicades per les autoritats sanitàries i educativa 

5.- CENTRE DE TREBALL
Conselleria d'Educació Cultura i Esport.

Centre de treball
Codi de centre: 46012306

Denominació: CEIP LUIS VIVES

Adreça: C/ Conca, Núm.: 17, Codi Postal: 46007

Localitat: VALÈNCIA, Província: VALÈNCIA

Telèfon: 962566270,     Correu electrònic: 46012306  @gva.es  / 46012306@edu.gva.es

6.- IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES RESPONSABLES DEL SEGUI-
MENT I CONTROL DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA
I CONTINUÏTAT EN LES DIRECCIONS TERRITORIAL:

      -Responsable de la gestió i contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals: 
Directora del CEIP Luis Vives: M.Pilar Rey Gassó

      - Responsable de compres, subministraments i gestió de *EPI: Secretària : Teresa Navarro Herrero

-Responsable de la identificació dels recursos humans disponibles activitats/treballs essencials:
la cap d'estudis del CEIP Luis Vives Carmen Perelló Serrano i responsable de la planificació
de la mesures de seguretat davant del COVID-19 com l'equip directiu del CEIP LUIS VIVES.

   -Cognoms, Nom (Inspector o Inspectora del Centre): *Dª Concepción Tomás Bravo.
Correu electrònic: tomas_conbra@gva.es Direcció Territorial de València 
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PERSONAL     TÈCNIC     DE L’INVASSAT     ASSIGNAT   PER     A PROPORCIONAR     EL     *SUPORT     DE   
L’*SPRL Al     SEU     PLA  

Personal tècnic assignat pels centres *territorials per a l'assessorament dels centres *docents 
de la Conselleria d'Educació, Cultura i *Esport.

València: sec-val.invassat@gva.es  

serveis centrals    servprevencionriesgoslaborales@gva.es

 PERSONAL     RESPONSABLE     DELS     *DIFERENTS     *ÀREES     PER     A L'ELABORACIÓ     I         
SEGUIMENT     DEL     PLA     EN     *ELS     *SERVEIS     *CENTRALS DE LA CONSELLERIA I   
PERSONAL DE CONTACTE.         

SOTSSECRETARIA
Cognoms, nom:  Coscollà Grau, Eva
Adreça electrònica: coscolla_eva@gva.es
Cognoms, nom: Sánchez 
*GutièrrezElena

Adreçaelectrònica:sanchez_melgut@gva.es

DIRECCIÓ GENERAL PERSONAL DOCENT

Cognoms, nom: Herranz Ábalos, M.Ángeles

Adreça electrònica: herranz_man@gva.es 
Cognoms, nom: 
Blasco Perepérez,GiselaGisela
Adreça *electrònica: blasco_gis@gv  a.es  

RESPONSABLE REDACCIÓ I APLICACIÓ DEL PLA

Direcció del centre 

Mª Pilar Rey Gassó

RESPONSABLES COVID-19: 

Carmen Perelló Serrano   i Pilar Rey Gassó

Correu: 46012306@edu.gva.es 

Data d'elaboració del  1r Pla: 28/05/2020

REVISAT 2n Pla : 27 de novembre 2020
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Actualitzat i Revisat  el  *3er Pla 14/09/2021

7. PERSONAL RESPONSABLE DE LES EMPRESES CONTRACTADES PER Al 
SERVEI D'ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC ESPECIALITZAT PER A 
l'ELABORACIÓ DELS PLANS DE CONTINGÈNCIA

VALORA PREVENCIÓ S.L.
Toni Redondo Martínez  (Tel. 618198914)
Correu electrònic: aredondo@valoraprevencion.es

8.-IDENTIFICACIÓ  D'ESCENARIS  I  ESTABLIMENTS DE  MESURES  DE
CONTINGÈNCIA:
Les mesures preventives i  protectores que s'han adoptat en el *CEIP LUIS VIVES durant el curs
20/21  per a protegir el seu personal treballador segueixen totes les instruccions i  recomanacions
previstes per  l'autoritat sanitària  en tot moment i  són addicionals  i  complementaris a la resta de
mesures preventives implantades ja en el centre de treball amb motiu del compliment de la normativa
en matèria de prevenció de riscos laborals.

Per al seguiment  presencial del personal docent i no docent de l'administració de la Generalitat, s'han
identificat els següents escenaris d'exposició, en els quals s'han planificat les mesures necessàries per
a eliminar o minimitzar en tot el possible la potencial exposició a la COVID-19, tal com han establit les
autoritats  sanitàries.  Cal  considerar  que  no  tots  els  centres  compten  amb la  totalitat  de  figures
professionals, així, per exemple, alguns centres a causa de les necessitats i característiques del seu
alumnat, compten entre els professionals que desenvolupen la feina de casa en el centre docent amb
Educadors, *Fisoterapeutas o Intèrprets de llengua de signes mentre que uns altres no.

A fi d'ajustar al major grau possible les mesures a la situació epidemiològica, es plantegen escenaris en
funció del  nivell  d'alerta  en  cada  territori,  tal  com es  descriu  en  el  document  d'Actuacions  de
resposta  coordinada  per  al  control  de  la  transmissió  de  COVID-19
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/documentos/actua
*ciones_resposta_*COVID_26.03.2021.pdf): 

– Nova normalitat, nivells d'alerta 1 i 2
–  Nivells d'alerta 3 i 4 
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La indicació de canvi d'escenari l'establirà l'autoritat sanitària a nivell de les Zones Bàsiques de 
Salut, això és el conjunt de territori i població pertanyent a un Centre de Salut (lloc on se 
situen els Equips d'Atenció Primària). Aquest canvi es mantindrà durant 2 setmanes fins a la 
reavaluació. 

L'organització per escenaris permet flexibilitzar la distància per a nova normalitat, nivell 1 o 2 
d'alerta, i ser més estricte si es passa a nivells 3 i 4 d'alerta, on se sap que augmenta el risc 
de transmissió en població adolescent. A més, possibilita que els centres siguen conscients 
que hi ha major transmissió comunitària per a reforçar les mesures i conscienciar a la 
comunitat educativa.

 
Els centres educatius es mantindran oberts durant tot el curs escolar assegurant els serveis de 

menjador, així com el suport lectiu a menors amb necessitat específica de suport educatiu, o 
amb dificultats acadèmiques, o pertanyents a famílies socialment vulnerables, sempre que la 
situació epidemiològica ho permeta, sobre la base de les indicacions de les autoritats 
sanitàries. 

Cada centre haurà de tindre un Pla de Contingència que preveja les actuacions a realitzar i els 
mecanismes de coordinació necessaris per als possibles escenaris que puguen donar-se, 
realitzat a partir del Pla de contingència que, per als centres docents públics dependents de 
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, elabore aquesta Conselleria. 

La direcció del centre garantirà el compliment dels principis bàsics enfront de COVID19, que 
tota la comunitat educativa està informada de la seua implementació, i que es treballe en la 
programació d'accions de promoció de la salut per a pal·liar l'impacte de la pandèmia en la 
infància i adolescència. 

Les actuacions consensuades per als centres educatius inclouen aplicar mesures de prevenció, 
higiene i promoció de la salut, mantindre l'educació presencial segons declaració d'actuacions
coordinades en salut pública, mantindre oberts els menjadors durant tot el curs escolar, així 
com suport lectiu a menors amb necessitats especials o pertanyents a famílies socialment 
vulnerables 

Amb l'evidència científica acumulada, es considera que SARS-CoV-2 pot transmetre's de 
persona a persona per diferents vies, sent la principal mitjançant el contacte i la inhalació 
d'aerosols respiratoris o partícules de major grandària emesos per una persona malalta, amb 
les vies respiratòries superiors i inferiors d'una persona susceptible. La concentració i 
grandària dels aerosols generats depén de l'activitat desenvolupada, sent mínim en respirar 
de manera tranquil·la, i progressivament major en conversar en veu baixa, veu alta, cridar, 
cantar, tossir i fer activitats físiques intenses 

També es pot produir el contagi per contacte indirecte a través de les mans o objectes 
contaminats per les secrecions respiratòries de la persona malalta amb les mucoses de les 
vies respiratòries i la conjuntiva de la persona susceptible. 
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El risc de propagació de SARS-CoV-2 augmenta a major interacció de les persones i major temps
de duració d'aquesta. També s'ha demostrat que hi ha major transmissió en distàncies 
curtes (menys d'1 metre), en espais tancats i concorreguts, quan no hi ha una bona ventilació 
i sense les adequades mesures de prevenció. 

Els principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de COVID-19 en els 
centres educatius s'estructuren en aquests principis: 

1. Limitació de contactes
2.  Mesures de prevenció personal 
3.  Neteja i ventilació
4.  Gestió de casos 
5. Accions transversals 

El coneixement dels principis bàsics de prevenció i la posada en pràctica de mesures coherents 
en els centres educatius contribuirà al fet que la comunitat escolar (alumnat, professorat, 
personal d'administració i serveis, mares, pares i tutors i tutores legals) desenvolupen la 
seua activitat contribuint a frenar la transmissió del virus SARS-CoV-2

. Limitació de contactes 

Es garantirà la presencialitat total per a tots els nivells i etapes del sistema educatiu almenys 
en l'escenari de nova normalitat, nivell d'alerta 1 i 2. En el nivell d'alerta 3 i 4, en el cas 
excepcional que no es pogueren complir les mesures, es podria passar a semipresencialitat 
només a partir de 3r de l'ESO.
 La suspensió generalitzada de l'activitat lectiva presencial en la Comunitat s'adoptarà 
únicament davant situacions excepcionals, després de la presentació en el Consell 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. 
 De manera general, es mantindrà una distància interpersonal d'almenys 1,5 metres en les 
interaccions entre les persones adultes en el centre educatiu, mantenint l'ús de la màscara 
independentment de la distància. 
 Així mateix, es mantindrà de manera general una distància interpersonal d'almenys 1,5 metres 
per part de l'alumnat quan es desplacen pel centre educatiu o estiguen fora de l'aula. 

Dins de l'aula s'estableix una diferent organització de l'alumnat en funció del curs i de la 
situació de transmissió en la comunitat, que es recull en la taula , i es justifica a continuació 
d'aquesta  

Etapa educativa Escenaris en centres educatius 
1 

E. Infantil 3-6 anys Grup de convivència estable 
(*GCE) 

E. Primària 1r-6é *GCE 
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Educació Infantil de 3-6 anys

 L'organització de l'alumnat s'establirà en grups de convivència estable (*GCE), d'acord amb la 
ràtio establida per la normativa vigent en la Comunitat. 

A aquesta edat, l'única mesura efectiva i recomanable per a la limitació de contactes és el grup 
de convivència estable, ja que, per a l'adequat desenvolupament, aprenentatge i benestar 
emocional dels xiquets/as de 3 a 6 anys és necessària una interacció estreta amb les 
persones adultes de referència i entre els companys/as. Així mateix, no tenen la maduresa 
suficient per a complir amb efectivitat les mesures de distància o de prevenció personal. 

En l'escenari de nova normalitat es permet la interacció entre grups d'un mateix curs sobretot 
en activitats a l'aire lliure (esbarjos, activitats esportives, projectes...). D'aquesta manera 
es flexibilitza la limitació de contactes, però es manté la limitació d'altres interaccions, 
mentre s'estiga en un escenari de convivència amb el SARS-CoV-2, que encara no és de 
normalitat completa (nova normalitat). 

D'altra banda, aquest nou escenari, juntament amb el fet que tot el personal docent i no docent 
dels centres educatius estarà vacunat abans de l'inici del curs, permetrà que tant el 
professorat de suport com el personal de suport a la inclusió, puga intervindre amb 
normalitat en els grups de convivència estable, mantenint les mesures de prevenció personal 
establides en el punt D.2 d'aquest document 

Educació Primària (6-12 anys)

L'organització de l'alumnat s'establirà en grups de convivència estable, d'acord amb la ràtio
establida per la normativa vigent en la Comunitat. 
S'ha optat per l'establiment generalitzat de grups de convivència estable en tots els cursos,
que resulta difícil complir les mesures de distància física de manera adequada a causa de 
les característiques d'aquestes edats i és recomanable per al desenvolupament,
 benestar emocional i aprenentatge el possibilitar un nivell d'interacció suficient amb els 
iguals i amb els seus tutors/as. 
Encara que en aquesta etapa la capacitat de transmissió continua sent baixa (especialment en 
els menors de 10 anys), i la clínica sol ser lleu, és important mantindre les mesures de 
prevenció personal establides en el punt D.2 d'aquest document. 
En l'escenari de nova normalitat es permet la interacció entre grups d'un mateix curs 
sobretot en activitats a l'aire lliure (esbarjos, activitats esportives, projectes...).
 D'aquesta manera es flexibilitza la limitació de contactes, però es manté la limitació
 d'altres interaccions i es possibilita el canvi d'escenari, en cas que siga necessari.
 D'altra banda, aquest nou escenari, juntament amb el fet que tot el personal docent i
 no docent dels centres educatius ja estarà vacunat abans de l'inici del curs, permetrà que 
tant el professorat especialista com el personal de suport a la inclusió, puga intervindre 
amb normalitat en els grups de convivència estable, mantenint les mesures de prevenció
 personal establides en el punt 2 d'aquest document. 
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Es prioritzarà en la mesura que siga possible la utilització dels espais a l'aire lliure per a la 
realització de les activitats, educatives i d'oci, tant dins del centre educatiu com en 
altres espais fora d'aquest. Alguns exemples que s'han dut a terme aquests mesos són: 
impartir classes més actives al pati, realitzar activitats d'investigació en un parc pròxim, 
activitats pedagògiques en horts escolars o urbans, utilitzar espai públic cedit per les 
Entitats Locals per a realitzar activitats educatives a l'aire lliure, etc. 

S'evitaran de manera general aquelles activitats en el centre educatiu que comporten la mescla 
d'alumnat de diferents grups de convivència o classes en les quals no es puga mantindre la 
distància mínima interpersonal, excepte en l'escenari de nova normalitat en el qual es 
permetrà la interacció entre grups del mateix curs sobretot en activitats a l'aire lliure. 

S'estableixen diferents mesures per a evitar les aglomeracions: 
a. Es realitzarà l'entrada i eixida escalonada del centre educatiu o, en el seu cas, s'arbitraran 

mesures organitzatives com l'entrada al recinte per portes o espais diferenciats o altres que
permeta evitar aglomeracions en les entrades i eixides al recinte escolar 

b. En qualsevol cas, es procurarà reduir al mínim els desplaçaments de grups d'alumnes pel 
centre, facilitant en la mesura del possible que siguen els professors els qui acudisquen a 
l'aula de referència. 

c. Per a limitar el nombre de persones presents en un espai simultàniament, s'evitaran les 
assemblees o reunions presencials tractant de realitzar-les de manera telemàtica. Els centres 
educatius promouran que les reunions de coordinació i aquelles altres activitats no lectives que 
siga possible es realitzen de manera telemàtica.

d. Els esdeveniments esportius o celebracions que tinguen lloc en els centres educatius es 
realitzaran sempre que es puga a l'aire lliure i concorde a les mateixes condicions que els seus 
homòlegs en l'àmbit comunitari.

Es prioritzarà la comunicació amb les famílies mitjançant telèfon, correu electrònic, missatges o 
correu ordinari i es facilitaran les gestions telemàtiques. Les famílies podran entrar a 
l'edifici escolar en cas que el professorat o l'equip directiu així ho considere, complint 
sempre les mesures de prevenció i higiene i, en cap cas, si presenten qualsevol símptoma 
compatible amb COVID-19. 

En relació amb el transport a l'escola: a. Amb la finalitat de limitar els contactes, es 
recomanarà a la ciutadania la priorització del transport actiu (caminant o bicicleta) en rutes 
segures a l'escola com a opció de mobilitat que millor garantisca la distància interpersonal, 
sent a més una opció més saludable i que evita compartir espais tancats. Els centres 
educatius tractaran de fomentar rutes segures a l'escola i augmentar espais d'aparcament 
de bicicleta, en col·laboració amb els ajuntaments 

b. En el cas del transport escolar col·lectiu, serà aplicable la normativa vigent respecte a 
mesures preventives enfront de COVID-19. S'assignaran seients fixos a l'alumnat per a tot 
el curs escolar, llevat que, sobre la base de la situació epidemiològica, les autoritats 
sanitàries determinen un ús més restrictiu o més flexible d'aquest. Les mesures a seguir per
al servei complementari del transport escolar col·lectiu es reflecteixen en l'apartat F.2. 
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9.MESURES GENERALS:

9.1. INCORPORACIÓ PRESENCIAL DEL PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC :

L'activitat presencial  establirà tenint en compte les instruccions que per a cada fase  i
tipus de centre dicte la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Per al personal no docent, d'acord amb el que es preveu en la Resolució de 8 de maig de
2020 de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, la reincorporació
presencial  es  realitzarà  tenint  en  compte  la  necessària  prestació  del  servei  que
resulta essencial per al funcionament del centre. El mínim de personal necessari en
cada tipus de lloc serà 1 per a garantir la prestació del servei.

Quan hagen de realitzar la seua jornada laboral presencialment en el lloc de treball, hauran
de mantindre la distància mínima de seguretat amb la resta de les persones del centre.

No podran incorporar-se al treball presencial els empleats emprades públics mentre
es troben en alguna de les següents circumstàncies:

A. Situació d'incapacitat temporal per la *COVID- 19.
Tindre  o haver tingut simptomatologia recent relacionada amb la  COVID-19.  En aquest  cas,
hauran de contactar amb els serveis d'atenció primària segons s'haja establit en els protocols
de les autoritats sanitàries.

Haver estat en contacte estret amb persones afectades per aquesta malaltia.  S'entén per
contacte estret la situació de l'empleada o empleat públic que haja proporcionat cures o que
haja  sigut  a  una distància  menor de 2 metres  durant un  temps  d'almenys  15 minuts  d'una
persona malalta. En aquests casos s'haurà de contactar amb els serveis d'atenció primària i
realitzar la corresponent quarantena domiciliària durant 14 dies.

Les empleades i empleats  públics pertanyents als col·lectius definits a  cada  moment pel
Ministeri de Sanitat com a grups vulnerables per a la COVID-19 no s'incorporaran fins a la Fase
de nova normalitat prevista en el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat aprovat pel
Consell de Ministres el 28 d'abril de 2020. En tot cas, farà falta que el Servei de Prevenció de
Riscos Laborals avalue la presència del personal treballador especialment sensible en relació a la
infecció  de  coronavirus  SARS-CoV-2,  establisca  la  naturalesa  d'especial  sensibilitat  de  la
persona treballadora i emeta informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció.

Per a això , tindrà en compte l'existència o inexistència d'unes condicions que permeten fer el
treball sense elevar el risc propi  de  la condició de  la salut de  la persona treballadora.
Igualment, la seua incorporació estarà supeditada als criteris que fixe el Ministeri de Sanitat
d'acord amb l'evolució  de  les  fases  en cada territori  i  a  les instruccions  de la  Conselleria
d'Educació.. 
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El personal al servei de l'Administració de la Generalitat que tinga a càrrec seu fills o filles, o
xiquets o xiquetes en acolliment preadoptiu o permanent, de 13 anys o menors d'aquesta edat, o
majors discapacitats, o bé persones majors dependents, i es veja afectat pel tancament de
centres educatius o de majors, podran incorporar-se en últim lloc quan se li autoritze, prèvia
presentació de sol·licitud, a la qual s'acompanyarà declaració responsable i el llibre de família o
resolució  administrativa  corresponent. A  aquest  efecte s'habilitaran els mitjans necessaris
perquè puguen acollir-se a alguna modalitat no presencial, com el teletreball.

5.-  El  procediment  de  sol·licitud  per  al  personal  que  s'aculla  als  supòsits  previstos  en  els
apartats D i E, amb la Declaració Responsable (model facilitat per la Conselleria de *Educació).

9.2. INCORPORACIÓ DE L'ALUMNAT:. 

S'indicarà a les famílies que no poden acudir al centre l'alumnat amb símptomes compatibles amb la
COVID-19 o diagnosticats de COVID-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària per
haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de COVID-19. Per a això,
les famílies vigilaran l'estat de salut i realitzaran presa de temperatura tots els dies abans d'eixir
de casa per a anar al centre educatiu. Si l'alumnat tinguera febre o símptomes compatibles amb
*COVID-  19 no haurà d'assistir al centre havent de cridar al seu centre de salut o al telèfon
habilitat per a COVID-19.. 

L'alumnat que presenta condicions de salut que els fan més vulnerables per a COVID-19 (com, per
exemple,  malalties  cardiovasculars,  diabetis,  malalties  pulmonars  cròniques,  càncer,
immunodepressió  o  hipertensió  arterial),  podran acudir  al  centre,  sempre que la  seua condició
clínica estiga controlada i ho permeta, i mantenint mesures de protecció de manera rigorosa.

9.3. INSTRUCCIONS I CANALES DE COORDINACIÓ:. 

Protocol Covid detecció de persones amb símptomes i actuació amb casos confirmats

La situació més problemàtica a la qual ens haurem d'enfrontar en els centres educatius durant el curs
21/22  és la detecció de persones amb símptomes, i més quan coincidisquen amb l'acció d'altres virus
amb símptomes semblants com pot ser el virus *H1N1de la grip.  La presa de temperatura tant de
l'alumnat com del personal del centre (professorat, P.A.S., servei de neteja, monitors/as...), a l'entrada
del col·legi per a comprovar si es té febre està totalment desaconsellada, pels dubtes jurídics de la
mesura i per les possibles responsabilitats en la qual podrien incórrer els centres que així ho feren, i
més quan es tracta de menors d'edat. Per aqueix motiu, i com única solució viable, s'ha d'establir un
compromís per escrit tant per part dels progenitors de l'alumnat, com per part dels treballadors del
centre, indicant no tindre símptomes relacionats amb la malaltia com a tos,  dificultat respiratòria,
temperatura major de 37'5° (recomanació de l'associació espanyola de pediatria), diarrea; així com no
haver tingut  contacte amb altres persones malaltes  o  amb indicis  d'infecció.  Sent aquesta l'única
manera d'accedir al centre. 
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En el cas d'alumnat, abans del primer dia de classe, els seus progenitors haurien de signar   un document  
pel  qual  es  comprometen  a  no  portar  als  seus  fills/as  al  centre  en  cas  que  algun  d'ells  present
símptomes compatibles amb la COVID-19, per a no posar en perill la salut de la resta de la comunitat
educativa i les seues famílies. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE

 Els/les xiquets/as amb símptomes compatibles amb COVID-19 o diagnosticats de COVID-19, o que
es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb
símptomes o diagnosticat de COVID-19. Per a això, les famílies vigilaran l'estat de salut i en el seu cas,
realitzaran presa de temperatura abans d'eixir de casa per a anar al centre educatiu. Si l'alumnat
tinguera febre o símptomes compatibles amb COVID-19 no haurà d'assistir al centre fins a la seua
valoració per part del pediatre o del metge corresponent. 

 L'alumnat amb condicions de salut que li fa vulnerable a la COVID-19 (malalties cardiovasculars,
diabetis,  malalties  pulmonars  cròniques,  càncer  en  fase  tractament  actiu,  immunodepressió  o
hipertensió arterial, insuficiència renal crònica, malaltia hepàtica crònica o obesitat mòrbida), llevat
que la seua condició clínica estiga controlada i ho permeta, i mantenint mesures de protecció de manera
rigorosa. En el cas dels treballadors del centre, al principi de la seua jornada laboral, signaran una
declaració en els mateixos termes. 

No podran incorporar-se als seus llocs de treball aquells treballadors que: 

 Estiguen en aïllament domiciliari per tindre diagnòstic de COVID-19 o tinguen algun dels símptomes
compatibles amb la COVID-19. 

 No tenint símptomes, es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb
alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. Un dels principals problemes del virus
SARS-CoV-2 és que moltes persones joves (igual que algunes persones adultes), són asimptomàtiques,
no obstant això; està demostrat que encara que una persona no tinga símptomes o els tinga d'una
manera molt lleu,  transmet la malaltia de la mateixa forma. Per aquest motiu, a més d'adoptar les
mesures de prevenció i protecció corresponents, caldrà estar molt pendents dels possibles símptomes
que puga tindre tant l'alumnat com el personal del centre durant la jornada escolar. A més, s'haurà
d'elaborar un protocol sobre com actuar en cas que algun/a alumne/a o personal del centre patisca
algun dels possibles símptomes de COVID-19 amb la finalitat de possibilitar la  detecció precoç de
casos.

 Identificació d'un cas sospitós: Es considera cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2 a qualsevol
persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que
cursa, entre altres, amb febre, tos o sensació de falta d'aire. Altres símptomes menys usuals són mal
de gola en engolir, perduda d'olfacte o del gust, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees,
entre altres. Quan el personal del centre durant la jornada escolar detecte que un alumne o una alumna
comença a desenvolupar símptomes que siguen compatibles amb COVID-19, es procedirà a portar-lo/a
(de manera natural, i tractant de normalitzar la situació davant resta de l'alumnat), a l'espai habilitat
per a això, on se li facilitarà una màscara quirúrgica. La persona encarregada (amb màscara de tipus
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FFP2 sense vàlvula, pantalla facial/ulleres de protecció i guants), quedarà a la cura en tot moment de
l'alumne  o  alumna  fins  a  l'arribada  dels  seus  progenitors  al  centre,  que  seran  els  qui  hauran  de
contactar amb el centre de Salut. 

Quan l'alumnat inicie símptomes o aquests siguen detectats per personal del centre durant la seua
jornada escolar, s'avisarà a la persona Responsable COVID-19 del centre. Es facilitarà una màscara
quirúrgica per a l'alumnat de 6 o més anys, si és possible a partir de 3 anys, sempre que no existisca
contraindicació per al seu ús, i una altra per a la persona adulta que li cuide fins que arriben els seus
progenitors o tutors i, per si l'alumne no es pot posar una màscara quirúrgica, es disposarà de màscares
de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d'un sol ús. Tot el material de protecció haurà
de disposar-se dins d'una caixa estanca. Se li portarà a una sala d'ús individual, espai *COVID, triada
prèviament, pròxima a un lavabo, que compte amb ventilació adequada i amb una paperera de pedal amb
bossa, on tirar la màscara i mocadors d'un sol ús. Es procurarà que en aquest espai hi haja el mínim
material possible i s'hagen retirat tots els objectes que puguen dificultar després d'una bona neteja.
S'avisarà a la família que ha de contactar amb el seu centre de salut o amb el telèfon de referència
900300555, perquè s'avalue el seu cas. S'evitarà que altres persones del centre entren en contacte
amb aquest alumnat. La recollida d'aquest alumnat per part de la família es realitzarà, al més prompte
possible, en l'entrada del centre i es procurarà que el transport siga en vehicle particular i  no en
transport públic col·lectiu.

Si l'alumne o alumna que inicia els símptomes es troba en una situació de gravetat o té dificultat per a
respirar  en  funció  del  procediment  descrit  anteriorment,  s'avisarà  al 112, alhora  que  s'avisa  als
progenitors. La sala utilitzada amb l'alumnat estarà prou ventilada amb ventilació natural i disposarà
d'una paperera de pedal  amb bossa. Una vegada desallotjada la sala,  es procedirà a la  desinfecció
immediata  d'aquesta.  El  centre  també  ha  de  tindre  en  compte  la  possibilitat  que  siguen  diversos
alumnes/as els/les que presenten símptomes al mateix temps, per la qual cosa caldrà tindre en compte
aquesta situació quant a la possibilitat d'habilitar més d'una dependència per a això. En el cas que
l'alumne o l'alumna fora confirmat/a com a cas COVID19, el pare o la mare contactarà sense demora
amb el  centre i  informaran de la  situació.  També es  recomana que el  centre contacte amb aquell
alumnat que no acudisca a les classes, per a descartar com a causa l'existència d'alguna situació de
quarantena, sospita o confirmació de COVID-19. 

En el cas que siguen persones treballadores les que inicien símptomes sospitosos de COVID-19, es
retiraran a un espai separat i es posaran una màscara quirúrgica. Contactaran immediatament amb el
seu centre de salut, o amb el telèfon habilitat per a això, o amb la corresponent Unitat de Prevenció de
Riscos Laborals, havent d'abandonar, en tot cas, el seu lloc de treball fins a la seua valoració mèdica.
Igual que en el cas de l'alumnat, si el treballador que inicia els símptomes es troba en una situació de
gravetat o té dificultat per a respirar s'avisarà al 112.

S'aplicarà el que s'estableix en el document per a la “gestió de casos COVID-19 en els centres 
educatius d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana durant el curs 2021-2022”
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Per tant:

9.3.1. Qualsevol personal empleat públic i alumnat que presente simptomatologia (tos, febre,
dificultat per a respirar, etc.) que poguera estar associada amb la COVID-19 i aquells que
han  estat  en  contacte estret  sense guardar  la  distància  de  seguretat de 1,5 metres
durant un temps d'almenys 15 minuts el comuniquen el comunicaran immediatament a
qualsevol docent que el  comunicarà al  membre de l'equip directiu que estiga en aqueix
moment en el centre.

● L'alumne o personal treballador amb símptomes serà separat i transportat al pati “aire
lliure” (  que ha sigut habilitat com a lloc  d'aïllament temporal. En el cas de l'alumnat es
procedirà a informar els pares i mares.

9.3.2. Quan  una  persona  estudiant  inicie  símptomes  o  aquests  siguen  detectats  per  personal  del
centre durant la  seua jornada escolar, se li  portarà a  un espai  separat  a l'aire  lliure  .  Es
facilitarà una màscara quirúrgica per a l'alumnat i una altra per a la persona adulta que li
cuide fins que arriben els seus progenitors o tutors. Se li portarà a l'espai *COVID, que compta
amb ventilació adequada . S'avisarà a la família que ha de contactar amb el seu centre de salut
o amb el telèfon de referència 900300555, perquè s'avalue el seu cas.

9.3.3. Les persones treballadores que inicien símptomes, es retiraran a un espai separat i es posaran
una màscara quirúrgica. Contactaran amb el seu centre de salut o amb el Servei de Prevenció de
Riscos Laborals o amb el telèfon de referència 900300555 i seguiran les seues instruccions.

9.3.4. En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat o té
dificultat per a respirar s'avisarà al 112.

Es  proporcionarà  informació  i  formació  a  l'alumnat  i  al  professorat  sobre  les  mesures
contemplades en el Pla.

La formació a l'alumnat també és fonamental per a la prevenció del virus. És per això, que es
garantirà  un  canal  de  comunicació  d'informació  (web  ,  *itaca  i  Telegram)  prèvia  sobre  les
mesures que s'hauran de prendre:

9.3.5. A la entrada i eixida del centre (horari d'entrada, acompanyament de pares i mares a la 
entrada, mitjans de protecció respiratòria adequats per a estar en el centre, desinfecció de 
mans a l'entrada, etc.).

9.3.6. Mesures d'higiene personal (periodicitat de la rentada de mans en el centre i mesures d'etiqueta 
respiratòria, evitar compartir objectes (material escolar) o establir neteja després de l'ús d'útils 
i/o eines i distància de seguretat que hauran de mantindre.. 
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9.4. INSTRUCCIONS GENERALS QUE S'HAURAN DE GARANTIR PER A la PREVENCIÓ DE
LA COVID-19:

Com a norma general es pot establir que els principis bàsics en els quals s'ha de treballar quan
comence el curs són: 

 Distància de seguretat. La màxima possible en funció de la situació real que existisca a les aules. 

 Limitar  els  contactes  de  cada  grup  dins  del  centre.  Només  es  realitzaran  els  desplaçaments
estrictament necessaris. 

 Ús eficaç de la màscara. Preferentment les de tipus FFP2 (sense vàlvula) que són les úniques que
actuen com a equip de protecció individual (*EPI). 

 Protecció ocular. Preferentment ús de pantalla facial o ulleres de protecció. 

 Extremar la ventilació d'espais (sent l'aconsellada la ventilació natural). 

 Extremar la higiene de mans (prioritàriament mitjançant la rentada amb aigua i sabó). Fonamental
tant en alumnat com en professorat. 

 Extremar la higiene de superfícies i dependències. 

 Adequada gestió dels possibles casos. Al primer símptoma cal quedar-se a casa. 

 No tocar-se la cara (boca, nas, ulls), ni la màscara.

EN EDUCACIÓ INFANTIL  I  PRIMÀRIA 

(GRUPS ESTABLES -*GCE)

L'educació  infantil  és  l'especialitat  educativa  que  en  condicions  normals,  necessita  un  major
requeriment.

La dotació higiènica mínima de l'aula d'infantil ha de ser: 

 Sabó de mans (el gel hidroalcohòlic està desaconsellat per a alumnat que es fique les mans sovint en la
boca i és la millor opció des del punt de vista higiènic). 

 Dispensador de gel *hidroalcóholico per a ús del professorat.

 Dispensador de paper individual (no rotllo de paper higiènic). 

 Netejador desinfectant multiusos de pistola (que estarà sota supervisió i sempre lluny de l'abast de
l'alumnat) per al seu ús per part del professorat. 

*CEIP LUIS VIVES · C/ Conca 17 · 46007 València · *Telf: 962566270 · CORREU  · 46012306@*edu.*gva.e s.

https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/
mailto:46012306@edu.gva.es


*CEIP LUIS VIVES (València)
C/Conca 17 CP 46007 VALÈNCIA
*Telf: 962566270 e-mail  46012306@edu.gva.es
https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/

 Caixa de guants d'un sol ús. 

 Diverses  papereres  amb  bossa  protegides  amb  tapa  i  accionades  per  pedal,  a  causa  de  la  gran
quantitat de residus que es generen en aquestes aules. 

 

En  el  cas  d'alumnat  d'Infantil,  donades  les  característiques  particulars  d'aquesta  etapa,  les
característiques  pròpies  d'aquesta mena  d'alumnat,  la  forma específica  del  mobiliari  de  l'aula  que
impedeix mantindre la distància de seguretat entre l'alumnat, i la no obligatorietat en l'ús de màscares,
aboca de manera quasi obligatòria a l'establiment amb cadascun dels grups del denominat "grup estable
de convivència".

Els alumnes i alumnes del grup es relacionaran entre ells de manera estable, podent socialitzar i jugar
entre si,  sense haver de garantir  la  distància  de seguretat.  Aquests grups,  en la  mesura que siga
possible,  reduiran les  interaccions  amb altres  grups  del  centre educatiu,  limitant  al  màxim el  seu
nombre de contactes amb altres membres del centre.

* Utilitzaran una o diverses aules de referència on desenvoluparan,  sempre que siga possible i  les
característiques de les matèries i assignatures així ho permeten, tota la seua activitat lectiva, sent
els/les docents, els qui es desplacen pel centre.

* Tots els reforços i suports pedagògics a l'alumnat del grup es duran a terme sempre dins de l'aula o
les aules de referència.

 *  El  nombre de docents que atenga aquest alumnat serà el  mínim possible.  L'entrada i  eixida de
l'alumnat d'infantil s'escalonarà respecte a la resta d'alumnat del centre, posposant-se l'entrada de
15’  a  20’,  i  anticipant-se  també  l'horari  d'eixida  el  mateix  temps  per  motius  organitzatius  en  el
menjador escolar.  Amb això s'aconseguiria que aquests grups no coincidisquen ni en l'entrada ni en
l'eixida amb la major aglomeració que suposa la resta d'alumnat de primària. 

Ja que aquest tipus d'alumnat se sol guiar per pictogrames, seria necessari elaborar imatges al·lusives a
la nova situació, amb la finalitat d'intentar normalitzar i interioritzar aquestes noves actituds per part
de l'alumnat el més ràpid possible.

En l'apartat distribució d'espais: 

La situacio generada per la crisi sanitaria derivada de la COVID-19 fa necessari establir una
organitzacio extraordinaria de la confeccio de grups d'alumnat com a consequencia de la necessitat
d'adaptar-la a les mesures de prevencio,  higiene i promocio de la salut davant la COVID-19. Entre
aquestes  mesures  s'inclou  la  possibilitat  de  constituir  grups de convivencia estable (GCE)  per  a
l'alumnat de menor edat, ates que es l'opcio que millor pot garantir la tracabilitat i la gestio dels casos
de contagis que es puguen produir i, al mateix temps, permet que les xiquetes i els xiquets d'aquestes
edats puguen socialitzar i  jugar entre ells,  ja que es impossible,  a mes de contraproduent,  que en
aquestes edats s'intente que estiguen en el centre mantenint tot el temps la distancia social d’1,2 m.
• En Educacio Infantil i en Educacio Primaria, els centres s’organitzaran obligatoriament en grups de 
convivencia estable (GCE) de l'alumnat, en els quals no s’aplicaran els criteris de limitacions de 
distancia i d’acord amb la ratio establida per la normativa vigent a la Comunitat Valenciana.
En l’escenari de nova normalitat es permet la interaccio entre grups d’un mateix curs sobretot en 
activitats a l’aire lliure (pati, activitats esportives, projectes...). D’aquesta manera es flexibilitza la 
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limitacio de contactes, pero es mante la limitacio d’altres interaccions mentre s’estiga en un escenari 
de convivencia amb el SARS-CoV-2, que encara no es de normalitat completa (nova normalitat).

• A la resta d’ensenyaments es calculara la distancia entre llocs escolars i es reorganitzaran els espais 
de manera que l'alumnat compte amb una separacio d'almenys 1,2 metres entre persones. La grandaria 
dels grups ha de tindre com a maxim les ratios establides en la normativa aplicable. En qualsevol cas, la 
disposicio de l'alumnat evitara en la mesura del possible l’encarament dels escolars.

L’alumnat dels grups de convivencia estable podra socialitzar i jugar entre si, sense haver de 
mantindre la distancia interpersonal de manera estricta. Aquests GCE hauran d'evitar la interaccio amb
altres grups del centre educatiu, limitant al maxim el nombre de contactes. El personal docent i no 
docent que no forme part del grup de convivencia estable i interaccione amb aquest mantindra les 
mesures de prevencio personal establides al punt D2 del Protocol de proteccio i prevencio contra la 
transmissio i contagi del SARS-CoV- 2 per a centres educatius de la Comunitat Valenciana. Curs 2012-
2022, de data 21 de juliol, elaborat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica i la 
Conselleria d'Educacio, Cultura i Esport i, si es el cas, en les posteriors actualitzacions
 En la situació especial en la qual ens trobem, com a norma general s'han d'establir tres principis
bàsics a l'aula d'infantil: espai / claredat / neteja. 

 Com a norma general, la distribució de les taules de l'alumnat a l'aula d'Infantil (pupitres de dos o
més alumnes/as), ve determinada per la pròpia forma del mobiliari utilitzat tradicionalment en aquestes
aules, que suposa que hi haja un mateix espai compartit per diversos alumne i alumnes. 

 Si bé la distància interpersonal entre l'alumnat de cada taula no es pot respectar, s'intentarà almenys
que la distància entre taula i taula siga la màxima possible, per a evitar en la mesura dels possible la
interacció d'alumnat d'una taula amb el d'una altra. 

 Si el contingut de l'activitat i les condicions climatològiques ho permeten, es pot plantejar l'opció de
classe a l'aire lliure, sempre que aquesta situació no afecte altres classes que es donen en l'exterior
del centre com pot ser la d'educació física (tot això ja planificat prèviament amb l'equip directiu del
centre). En el cas que s'opte per aquesta opció, s'ha d'extremar la precaució quant al distanciament de
l'alumnat amb un altre alumnat que no forme part del propi grup de convivència. 

 Pels seus peculiars característiques, s'extremarà la vigilància de l'alumnat al pati i el trànsit per
l'interior del centre, amb la finalitat de limitar els seus contactes amb altres membres del centre,
evitar que vagen tocant les parets, passamans de les escales i objectes que troben al seu pas. 

 De l'aula s'eliminarà tot aquell mobiliari que no aporte res (armaris sense ús, cadires o taules no
utilitzades...), amb la finalitat de no disminuir la superfície útil de la classe. 

*Cada  alumne  o  alumna  ocuparà  sempre  la  mateixa  taula,  havent  d'intentar  (tenint  en  compte  la
dificultat extrema en aquesta etapa educativa), que no es produïsca intercanvi d'alumnat entre una
taula i una altra, amb la finalitat de tractar d'evitar un possible contagi.

 Les taules no hauran de moure's de lloc durant tot el dia,  ja que això suposa eliminar el màxim
distanciament possible entre taules diferents. 

 L'aula del grup ha d'estar correctament ventilada durant el major temps possible. Sempre que les
condicions ambientals ho permeten, la porta i les finestres de l'aula han d'estar obertes per a provocar
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una ventilació natural.

 En cas de ser possible, la porta i les finestres de les aules romandran obertes per a afavorir la
ventilació natural (la ventilació forçada a través de ventiladors o aires condicionats està totalment
desaconsellada), així com per a evitar la manipulació de mecanismes d'obertura de portes. 

 En el cas que l'alumnat haja d'abandonar una aula del grup per a anar a l'esbarjo... l'aula es deixarà
amb finestres i portes obertes per a afavorir la seua ventilació.

 Establir una zona neta de treball per al professorat. Encara que el professorat d'infantil no treballa
des de la seua taula, es recomana establir aquesta, com una zona neta, on poder depositar les seues
pròpies  coses  personals,  materials  que  s'utilitzaran  posteriorment  a  l'aula,  material  higiènic...,  de
manera que estiga lliure de possibles infeccions indirectes. En cas de ser necessari es pot utilitzar un
sistema amb mampara. En relació a l'activitat diària, és recomanable establir grups estables dins del
propi grup estable de convivència. 

 A cada aula només accedirà el personal que treballa en ella. 

 Com a norma general, els progenitors o acompanyants de l'alumnat no accediran al recinte escolar. 

 En el cas d'alumnat d'infantil de 3 anys (sobretot durant l'etapa d'adaptació en la qual l'alumnat es
troba més *desubicado), els progenitors acompanyaran a l'alumnat a la porta principal d'accés al centre
escolar, extremant les distàncies de seguretat amb el personal del centre que recollirà al xiquet/a. 

 Cada vegada que l'alumnat entre a la seua aula, s'asseurà sempre en el mateix lloc. Cada cadira i taula
de cada aula de grup ha d'estar assignada a un alumne o alumna (s'haurà de tindre en compte per part
del tutor o tutora els possibles problemes de qualsevol índole que puga tindre l'alumnat). 

 Penjar bosses, maletins o motxilles en penjadors (deixant espai  de separació d'almenys un o dos
ganxos entre els uns i els altres), evitant deixar-los en el sòl o sobre altres superfícies que puguen ser
susceptibles d'estar infectades. 

 Quan siga indispensable que utilitzen materials compartits, es procurarà que siguen repartits només
entre l'alumnat que compartisca la mateixa taula, i s'arbitrarà una fórmula de registrar la taula que ha
utilitzat cada material, per a realitzar el rastreig en cas d'un possible contagi. 

 Es recomana l'ús de materials no porosos ja que són més fàcils de desinfectar. 

 Al final de l'ús de cada material de l'aula,  es procedirà a desinfectar el mateix,  abans que siga
utilitzat per un altre alumne/a o grup. Els productes de neteja utilitzats per a aquest fi no han de ser
tòxics. 

 El procés de desinfecció dependrà de la mena d'objecte (porós o no), el tipus de material del qual
està fet... podent realitzar-se mitjançant diversos procediments: 

* Neteja directa amb aigua i sabó. 

* Immersió directa de l'objecte en una solució *higienizante d'aigua i lleixiu. 
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* Ús d'esprais d'alcohol de 70é. 

 Cal extremar el procés de desinfecció d'aquell material que l'alumnat puga emportar-se a la boca
(havent d'usar un producte *higienizante apropiat).

 Aquells materials o joguets que no puguen ser desinfectats o siga difícil la seua desinfecció, després
del seu ús, hauran de guardar el temps de quarantena necessari en funció del material del qual estiguen
fets.

 Els materials o joguets que no puguen ser utilitzats en un moment determinat (bé perquè ja han sigut
utilitzats i no han sigut desinfectats, o estan en període de quarantena), s'emmagatzemaran en un lloc a
part (clarament identificat), que evite el seu ús de manera accidental. 

 Està  totalment  desaconsellat  el  préstec  de  material  o  joguets  entre  classes  diferents.  Tampoc
compartir material amb una altra classe, ja que són diferents grups de convivència 

 Durant el temps que dure la crisi sanitària s'evitarà utilitzar plastilina, argila, pasta de paper, ni
pastes de modelar. 

 En cas que es treballen fitxes en format paper, una vegada finalitzades es guardaran en un sobre i
hauran de passar el període de quarantena d'almenys dos dies. 

 En la mesura que siga  possible dins d'aquesta etapa educativa,  es tractarà d'evitar intercanviar
material entre alumnat (llapis, goma, regla, ceres...). 

 Quan es formen equips, és recomanable que els grups siguen sempre els mateixos, i en el cas d'usar
marques identificatives siguen sempre utilitzades pel mateix alumne o alumna. 

 Per qüestions higièniques estan desaconsellades les activitats que comencen amb l'alumnat repartint
els materials (llibres, fitxes...). 

 Quan s'organitzen activitats de lectura de contes, es recomana utilitzar preferentment aquells que
tenen fulles  dures plastificades  ja  que tenen una fàcil  desinfecció  després del  seu ús.   Aquelles
activitats de lectura que usen llibres en format paper s'hauran de planificar i programar, perquè una
vegada  utilitzats  (sempre  de  manera  individual),  permeta  establir  un  període  de  quarantena  dels
mateixos entre ús i ús. 

 Igual que ocorre amb els llibres, caldrà planificar l'ús de disfresses perquè una vegada utilitzats
(sempre de manera individual), guarden un període de quarantena corresponent entre ús i ús.

 El professorat especialista impartirà les classes dins de la  aula  mantenint la distància

 Una  vegada  finalitze  una  activitat,  el  professorat  procedirà  a  la  desinfecció  de  les  superfícies
utilitzades en aquestes. Després procedirà a la desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic. 

 A l'entrada i eixida de l'aula es tractarà d'evitar aglomeracions d'alumnat, especialment entre aquell
alumnat que conforme diferents tipus de grups estables de convivència. 

 És  recomanable  que  l'alumnat  d'infantil  porte  el  seu  esmorzar,  la  seua  aigua  convenientment
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identificada, en una bossa de roba de fàcil rentada a 60é. Sent aconsellable que aquesta siga llavada a
casa amb la major freqüència possible (recomanablement diàriament). 

 L'alumnat esmorzarà al pati per zones , procedint-se a llavar i desinfectar les seues mans de manera
prèvia a aquesta activitat. Una vegada finalitzat l'esbarjo es procedirà a una nova rentada i desinfecció
de mans abans de reprendre les tasques. 

 Cada alumne/a haurà de vindre amb una botella d'aigua amb el seu nom posat, per a la seua correcta
hidratació durant el dia. 

 Cada alumne/a haurà de vindre amb el seu esmorzar en un recipient tancat tipus "*tupperware" que
d'una banda protegeix el menjar fins al seu consum, i per una altra facilita l'esmorzar ja que l'alumnat
el pot utilitzar per a no donar suport al menjar en superfícies potencialment infectades. 

 Malgrat  l'especial  dificultat  de  la  mesura  en  aquesta  etapa  escolar,  es  tractarà  d'impedir  que
l'alumnat compartisca esmorzar o botelles d'aigua. 

 L'horari d'esbarjo de l'alumnat d'infantil (igual que el de la resta d'alumnat que forme part de grups
estables de convivència), s'escalonarà o limitaran els espais del pati d'esbarjo amb la finalitat de reduir
les interaccions amb altres grups del centre educatiu. 

 És important extremar la neteja de l'aula que ocupa l'alumnat, de manera que durant el temps que es
troben en l'esbarjo, es procedisca a una neteja de l'aula, incloent especialment aquelles zones que més
hagen estat en contacte amb l'alumnat i professorat. 

 Al final del dia es procedirà també a la desinfecció del material particular de l'alumnat perquè quan
aquest li ho torne a portar a la seua casa estiga desinfectat. 

 Al final del dia, l'alumnat es desinfectarà les mans abans d'eixir del centre. 

 Al final de les classes diàries, tant la taula de l'alumnat com la taula del professorat hauran de quedar
totalment lliures de materials per a procedir a una correcta desinfecció de l'aula. 

 Una vegada acabades les classes,  es procedirà a la  neteja i  desinfecció de l'aula tenint especial
compte amb totes aquelles superfícies que més hagen estat en contacte amb l'alumnat i professorat.
Atés que en un grup estable de convivència la distància interpersonal entre l'alumnat, i entre l'alumnat i
professorat  no  està  garantida,  ni  tampoc  l'ús  de  màscara,  i  donades  les  pròpies  característiques
d'aquesta etapa, s'ha d'extremar tant la higiene d'uns com d'uns altres mitjançant la freqüent rentada
de mans. 

Com la higiene en aquesta mena d'alumnat ha d'extremar-se en aquesta etapa, s'aplicarà un protocol
específic que garantisca la higiene de mans de l'alumnat el major nombre de vegades possible (canvi
d'activitat, en finalitzar activitats específiques de major risc, desdejuni, retorn del pati...).

S'aconsella que els reforços de docents garantisquen aquest aspecte. El principal problema que ens
trobarem amb els grups estables de convivència radica en la dificultat (en la pràctica totalitat dels
casos), de poder comptar amb un lavabo propi per a cadascun d'ells (situació totalment inimaginable
donada la infraestructura dels centres escolars), per la qual cosa hauran de compartir espai amb altres
grups estables de convivència en el millor dels casos, o fins i tot amb grups ordinaris, i això suposarà
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anul·lar l'efecte bambolla que es pretén crear entre cadascun d'aquests grups. 

Es recomanen  adoptar les següents mesures d'higiene i seguretat en cada bany: 

 En la mesura de les possibilitats i tenint en compte les instal·lacions, es recomana que cada bany siga
sempre utilitzat pel mateix grup d'alumnat perquè en cas que hi haja algun possible contagi es puga
establir el rastreig. 

 S'establirà  un  aforament  màxim,  que  limitarà  el  número  d'alumnat  que  puga  accedir  de  manera
simultània. En funció de la seua grandària és recomanable que siga un alumne o alumna i un acompanyant.

  És  fonamental  mantindre  una  correcta  ventilació  dels  banys.  S'ha  de  garantir  la  ventilació
(preferiblement  mitjançant  ventilació  natural),  durant  tota  la  jornada  escolar,  amb  la  finalitat
d'afavorir la renovació de l'aire en el seu interior (mantenint les finestres obertes durant tota la
jornada escolar). 

 Es procedirà a la rentada de mans de l'alumnat tant a l'entrada com a l'eixida del bany. 

 El professorat haurà de portar els equips de protecció individual durant tot el temps que estiga en el
bany.

 L'assecat de les mans es realitzarà exclusivament mitjançant paper d'un sol ús, quedant totalment
desaconsellat l'ús d'assecadors de mans. És recomanable l'ús de dispensador de paper *secamanos
(dispositius que tiren i tallen el paper sense necessitat d'entrar en contacte amb el paper de la zona de
tall). 

 Una vegada finalitzat la rentada de mans, es tancarà l'aixeta usant paper (a l'hora d'obrir-ho no fa
falta perquè ens llavarem les mans amb aigua i sabó immediatament). 

 Es recomana la instal·lació de dispositius no tàctils, en aixetes i dispensadors de sabó.

 El bany haurà de tindre una paperera amb bossa protegida amb tapa i accionada per pedal, havent de
ser utilitzada exclusivament pel mestre o la mestra acompanyant. 

 Quan es vaja a tirar de la cadena, s'ha de fer amb la tapa tancada per a evitar la formació d'aerosols
potencialment infectats que es propaguen a l'aire. 

 Es garantirà la higiene dels lavabos durant tota la jornada escolar, extremant la freqüència en la
higiene i desinfecció mitjançant el major nombre de neteges possibles (almenys dues/tres vegades al
dia). 

 S'ha d'assegurar en tot moment el subministrament de material higiènic necessari (sabó, paper d'un
sol ús d'un sol ús...). 
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 Les  aixetes  s'utilitzaran  de  manera  exclusiva  per  a  la  higiene  de  mans,  quedant  terminantment
prohibit utilitzar-los per a beure aigua, emplenar botelles d'aigua... 

 S'evitarà tocar directament amb les mans (s'haurà d'utilitzar un paper), aquelles superfícies on hi ha
un major risc de contagi, poms i panys, cisternes i cadena de vàter... 

 Al final del dia, es procedirà a una exhaustiva neteja i desinfecció del lavabo, tenint especial compte
amb totes aquelles superfícies i elements que més hagen estat en contacte amb l'alumnat i professorat.

Atés que quan s'estableixen grups de convivència escolar, no seria necessari l'ús de màscara a les aules
per part de l'alumnat d'Infantil encara que no es puga garantir la distància de seguretat establida,
caldria  extremar la  protecció  del  professorat  i  més  quan es  puga entrar  en contacte amb fluids,
possibles esquitxades, la presència de *gotículas projectades i suspeses en l'ambient (esternuts, tos...)
en diverses de les tasques quotidianes (donar menjar, accions d'higiene en el bany, neteja de mocs,
neteja de baves...). 

Per tot això, el personal que treballe en una aula d'educació infantil ha d'utilitzar els següents
equips de protecció individual (*EPI's): 

 Bata (que hauria de ser llavada de manera diària per damunt dels 60é).

 Màscara (es recomana tipus FFP2 sense vàlvula).

 Pantalla facial / ulleres de protecció.

La dotació higiènica mínima de l'aula de grup hauria de ser: 

** Dispensador de gel desinfectant hidroalcohòlic. 

** Dispensador de paper individual (no rotllo de paper higiènic). 

** Netejador desinfectant multiusos de pistola (que estarà sota supervisió i sempre lluny de l'abast de
l'alumnat), per al seu ús per part del professorat. 

** Caixa de guants d'un sol ús. 

** Papereres amb bossa protegides amb tapa i accionades per pedal. 

** Mampara de separació en la taula del professorat (opcional) que intentarà deixar una zona neta
entorn de la taula del professorat. 

En l'apartat distribució d'espais les mesures a adoptar haurien de ser: 

En la situació especial en la qual ens trobem, com a norma general s'han d'establir tres principis bàsics
a l'aula de primària: espai / claredat / neteja. 

** Com a norma general la distribució dels pupitres de l'alumnat a l'aula de grup, ha de respectar la
distància de seguretat decretada per l'Administració Educativa. 

** L'alumnat de Primària haurà de romandre amb màscara durant el temps que estiga dins de l'aula (en
l'actualitat l'ús de la màscara és obligatori en tot moment excepte les excepcions previstes). 

*CEIP LUIS VIVES · C/ Conca 17 · 46007 València · *Telf: 962566270 · CORREU  · 46012306@*edu.*gva.e s.

https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/
mailto:46012306@edu.gva.es


*CEIP LUIS VIVES (València)
C/Conca 17 CP 46007 VALÈNCIA
*Telf: 962566270 e-mail  46012306@edu.gva.es
https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/

** De l'aula s'eliminarà tot aquell mobiliari que no aporte res (armaris sense ús, cadires o taules no
utilitzades...), amb la finalitat de no disminuir la superfície útil de la classe. 

** Penjar bosses o motxilles en penjadors (deixant espai de separació d'almenys un o dos ganxos entre
els uns i els altres), evitant deixar-los en el sòl o sobre altres superfícies que puguen ser susceptibles
d'estar infectades. 

** Si el contingut de l'assignatura i les condicions climatològiques els permeten, es pot plantejar l'opció
de classe a l'aire lliure, sempre que aquesta situació no afecte altres classes que es donen a l'aire lliure
com pot ser la d'educació física (tot això planificat prèviament amb l'equip directiu del centre). En cas
que s'opte per aquesta opció, s'ha d'extremar la precaució quant al distanciament de l'alumnat al pati i
el trànsit per l'interior del centre. 

** En cas d'assignatures com a religió o valors, quan el número d'alumnat siga inferior al nombre de
pupitres, es procedirà a distribuir-lo de la manera en què més ens acostem a la distància màxima de
seguretat. 

** Les taules no hauran de moure's de lloc durant tot el dia, ja que això suposa eliminar el màxim
distanciament possible entre pupitres. 

** En cas de ser necessari es podran arbitrar com a aules de grup, aules específiques i multiusos. 

** En cas de ser possible, la porta i les finestres de les aules romandran obertes per a afavorir la
ventilació natural  croada  cada *15m (la ventilació forçada a través de ventiladors o aires condicionats
està totalment desaconsellada),  així  com per a  evitar  la  manipulació  de mecanismes d'obertura de
portes. 

** En el cas que l'alumnat haja d'abandonar una aula de grup per a anar a un desdoblegue com pot ser
religió o valors, i la classe quedara lliure, es deixarà amb finestres i portes obertes per a afavorir la
seua ventilació. 

** És important establir una zona neta de treball per al professorat. Aquesta zona pot ser la mateixa
taula de treball. La intenció és que aquest espai quede lliure de possibles infeccions indirectes. En cas
de ser necessari s'habilitarà algun sistema que aïlle aquest espai de la resta de la dependència com pot
ser l'ús de mampares. 

En relació a l'activitat diària: 

** A  l'entrada  i  eixida  de  l'aula  es  tractarà  d'evitar  aglomeracions  d'alumnat  i  encreuaments
innecessaris amb alumnat d'altres grups. 

** És recomanable (sobretot en els cursos més baixos), que l'alumnat vinga al col·legi amb una bossa de
roba  de  fàcil  rentada  a  60é  (on  portarà  una  botella  d'aigua  identificada  amb  el  seu  nom,  el  seu
esmorzar i una màscara de recanvi, juntament amb un sobre de paper per a guardar les màscares). Sent
aconsellable que aquesta bossa siga llavada a casa amb la major freqüència possible (recomanablement
diàriament). 

** Cada vegada que l'alumnat entre a la seua aula de grup, sempre s'asseurà en el mateix lloc. Cada
cadira i taula de cada aula de grup ha d'estar assignada a un alumne (s'haurà de tindre en compte per
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part del tutor o tutora els possibles problemes visuals  o de qualsevol  altra índole que puga tindre
l'alumnat), estant prohibit que l'alumnat puga canviar-se de lloc en cap concepte. 

** En aquesta extraordinària situació, el pupitre de cada alumne/a és personal, no estant permesos els
intercanvis en entre si. 

** Es prioritzarà la realització de tasques individuals enfront de les col·lectives que suposen disminuir
la distància de seguretat encara més. 

** Si s'han de formar equips, és recomanable que els grups siguen sempre els mateixos. 

** El professorat especialista impartirà les classes dins de l'aula de referència del grup. 

** Es prioritzarà el lliurament d'activitats de manera telemàtica. 

** En cas que el professorat reba tasques de l'alumnat en format paper, aquestes tasques es guardaran
en un sobre i hauran de passar el període de quarantena d'almenys dos dies. 

** No es permetrà intercanviar material entre alumnat (bolígraf, llapis, goma, regla, calculadora...). 

** És aconsellable que l'alumnat s'emporte el menor material possible del col·legi a casa i viceversa,
podent quedar emmagatzemat en el centre de manera ordenada i de manera individual. 

** Mentre dure la situació actual, està totalment desaconsellat l'ús de biblioteca d'aula, atés que cada
llibre hauria de tindre un període de quarantena després del seu ús. 

** Durant el temps que dure la crisi sanitària s'evitarà utilitzar plastilina, ni pastes de modelar. 

** Cada aula de grup tindrà assignat un bany de referència (preferiblement el més pròxim a l'aula). 

** Una vegada finalitzada la classe, s'evitaran les possibles aglomeracions d'alumnat a les portes de
l'aula durant l'intercanvi d'una assignatura a una altra on vinga professorat especialista. 

** En cas que l'alumnat haja de desplaçar-se per qüestions de desdoblegue com pot ser religió i valors,
o perquè haja d'anar al pati per a realitzar educació física, el realitzarà sense llevar-se la màscara, en
fila individual i mantenint la distància de seguretat entre l'un i l'altre, sense atropellar-se, ni parar-se
durant el desplaçament per a parlar amb cap company. 

** Quan es produïsca un desdoblegue en les assignatures de religió i valors o qualsevol altra activitat
programada,  el  grup  que  tinga  major  quantitat  d'alumnat  romandrà  a  l'aula  de  referència,  havent
d'ocupar l'alumnat que es quede en la classe les mateixes taules que ocupa quan està la classe sencera. 

** Quan l'alumnat s'ha de desplaçar a una altra classe que haja sigut utilitzada prèviament per un altre
grup (religió/valores/desdoblegues), el docent, procedirà a netejar amb el netejador desinfectant el
mobiliari que utilitzarà el seu alumnat (sempre procurant que la distància entre l'alumnat siga la màxima
possible).  Sempre  serà  a  l'entrada  de  classe  quan  es  realitze  aquesta  operació  amb l'objectiu  de
garantir que el mobiliari que utilitzarà l'alumnat està desinfectat. Després de la neteja, els materials
emprats es rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a la desinfecció de mans. En el
cas de l'últim cicle de primària,  pot ser el  docent el  que pose el  desinfectant en el  paper que té
l'alumnat a la  seua mà,  i  ser l'alumnat el  que realitze la  neteja  de taula  i  cadira (sempre sota la
supervisió del mestre o la mestra). 
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** A les aules on es produeix rotació d'alumnat s'haurà d'extremar la ventilació, havent d'estar les
finestres obertes en tot moment (sempre que les condicions ambientals ho permeten). 

** De manera excepcional i encara que no està permés menjar o beure a l'aula, l'alumnat esmorzarà en
el seu pupitre abans d'eixir a l'esbarjo. Abans i després de l'esmorzar l'alumnat es desinfectarà les
mans.  ** Cada  alumne/a  haurà  de  vindre  amb  el  seu  esmorzar  en  un  recipient  tancat  tipus
"*tupperware"  que  d'una  banda  protegeix  el  menjar  fins  al  seu  consum,  i  per  una  altra  facilita
l'esmorzar  ja  que  l'alumnat  el  pot  utilitzar  per  a  no  donar  suport  al  menjar  en  superfícies
potencialment infectades (taula, bossa...). 

** Cada alumne/a haurà de vindre de casa amb la botella d'aigua reutilitzable que estime oportuna per a
la seua correcta hidratació durant el dia (no estarà permés emplenar-la), tenint en compte que les
fonts d'aigua del centre romandran tallades mentre dure aquesta crisi sanitària. 

** Està totalment prohibit compartir entrepà o botelles d'aigua entre l'alumnat. 

** Al final del dia es procedirà també a la desinfecció del material particular de l'alumnat perquè quan
aquest li ho torne a portar a la seua casa estiga desinfectat. 

** Al final de les classes diàries la taula de cada alumne o alumna ha de quedar totalment lliure de
llibres i materials per a procedir a una correcta desinfecció de l'aula. 

** Al final del dia, l'alumnat es desinfectarà les mans abans d'eixir del centre. 

** Una vegada acabades les classes, es procedirà a la neteja i desinfecció de l'aula tenint especial
compte amb totes aquelles superfícies que més hagen estat en contacte amb l'alumnat i professorat. 

Quant  als  equips  de  protecció,  el  professorat  d'Infantil  que  acudisca  a  l'aula  de  grup  s'haurà
d'utilitzar els següents equips de protecció individual (*EPI): 

** Bata (que hauria de ser llavada de manera diària per damunt dels 60é). 

** Màscara  (preferentment  es  recomana  tipus  FFP2  sense  vàlvula).  En  el  cas  que  les  evidències
científiques (cada vegada més clares), indiquen que el SARS-CoV-2 es propaga a través de l'aire (amb
major risc en espais tancats i altes concentracions de gent), seria recomanable l'ús de pantalla facial o
ulleres de protecció. 

En el cas de professorat de suport, atés que no es podrà mantindre la distància de seguretat
necessària, es proposa els següents *EPIS: 

** Bata (que hauria de ser llavada de manera diària per damunt dels 60é). 

** Màscara (preferentment es recomana tipus FFP2 sense vàlvula). 

** Pantalla facial / ulleres de protecció. 

** Guants.
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Protocol Covid Àrea d'Artística-Música

L'activitat musical és fonamental en l'àmbit escolar per al desenvolupament personal de l'alumnat ja
que té efectes positius en el desenvolupament cognitiu, creatiu, intel·lectual i psicològic dels xiquets,
augmentant  la  seua  capacitat  de  memòria,  atenció  i  concentració,  però  és  una  activitat  que
habitualment pot generar la projecció de *gotículas a l'aire (ús d'instruments de vent, cant...), i en el
cas del ball es produeix el contacte i l'eliminació de la distància de seguretat, la qual cosa provoca que
puga  ser  una  potencial  font  de  contagi.  L'aula  de  música  de  manera  específica  també  suposa  un
desplaçament continu tant de l'alumnat que ix de classe com del  que s'incorpora a ella (a més del
corresponent moviment a través dels corredors i encreuaments continus amb un altre alumnat). A més,
suposa que les cadires i taules estan ocupades cada hora per alumnat diferent, la qual cosa provocaria
la necessitat de neteja i desinfecció de l'aula cada hora. En principi, i ja que això suposa anar contra els
principis generals d'aconseguir la menor mobilitat de l'alumnat pels corredors possible, encreuaments
innecessaris i l'ús de cada taula per diferent alumnat d'una manera freqüent, es recomana que mentre
les condicions sanitàries no ho permeten, les classes de música s'impartisquen a l'aula del propi alumnat
i en espais oberts.

 L'aula de música, queda habilitada com a espai provisional de menjador escolar, mentre dure la crisi
sanitària.

** L'alumnat només portarà a l'espai utilitzat per a impartir música l'estrictament necessari, havent de
deixar motxilla,  llibres i  resta de material  en la classe, no es podent-se tornar a recollir material
oblidat. ** La higienització de mans de l'alumnat es realitzarà a l'inici i finalització de la classe. 

** En cas de ser possible i hi haja instruments suficients,  es prioritzarà la realització de tasques
individuals enfront de les col·lectives que suposen disminuir encara més la distància de seguretat i
haver de compartir material. 

** En cas que l'alumnat vaja a utilitzar qualsevol instrument, haurà de desinfectar-se les mans abans i
després del seu ús. 

** Si l'alumnat ha de compartir instruments, haurà d'extremar les mesures d'higiene i evitar tocar-se
la cara (boca, nas, ulls) en tot moment. Queda totalment desaconsellat la utilització d'instruments de
vent (flauta dolça) així com cantar en espais tancats.

** S'ha d'evitar l'aglomeració d'alumnat durant el repartiment d'instruments. 

** Els instruments han d'estar controlats en tot moment pel professorat, no podent estar en un lloc on
l'alumnat tinga accés directe a ells. 

** No es permetrà el préstec de cap instruments entre alumnat (especialment si és de vent). 
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** Els  instruments  no  poden  estar  passant  de  mà  en  mà  sense  cap  control.  Al  final  de  l'ús  de
l'instrument, aquest haurà de ser desinfectat abans de ser utilitzat per un altre alumne/a. 

** El procés de desinfecció dependrà de la mena d'objecte (porós o no), el tipus de material del qual
està fet... podent realitzar-se mitjançant diversos procediments: 

** Neteja directa amb aigua i sabó. 

** Neteja amb una solució *higienizante d'aigua i lleixiu. 

** Ús d'esprais d'alcohol de 70º. 

** L'ús d'instruments de vent està totalment desaconsellat per la projecció de *gotículas a l'ambient,
quedant aquestes suspeses en l'aire (la propagació del virus de manera aèria cada vegada està més
acceptada per experts internacionals). En cas que s'utilitzara aquest tipus d'instruments, s'haurien
d'extremar les condicions ambientals de l'aula amb màxima ventilació, increment de la distància de
seguretat, ús de màscares, i en tot cas sempre es tocarà en una posició en la qual no es produïsca una
exposició directa cap a les persones que es troben a l'aula. 

** Des del  punt  de vista higiènic  (encara que no acústic),  estaria aconsellat  utilitzar  aquest tipus
d'instruments a l'aire lliure. 

** En el cas d'ús d'instruments, es deixarà un temps mínim de 10 minuts al final de la classe per a
procedir a la seua neteja, així com per a la ventilació de l'aula. 

** En el cas que es realitzen activitats de cant que també provoquen l'emissió de *gotículas suspeses
en l'aire, igual que en el cas dels instruments de vent, s'haurien d'extremar les condicions ambientals
de l'aula amb màxima ventilació, increment de la distància de seguretat, ús de màscares, i en tot cas
sempre  es  procedirà  a  la  distribució  de  l'alumnat  de  manera  que  supose  que  cap  alumne/a  puga
projectar *gotículas sobre un altre/a. 

** Mentre dure la situació actual, està totalment desaconsellat l'ús de biblioteca d'aula, atés que cada
llibre hauria de tindre un període de quarantena després del seu ús. 

 Al final de les classes diàries les taules de l'alumnat i la del professorat han de quedar totalment
lliures de llibres i materials per a procedir a una correcta desinfecció de l'aula. 

** Una vegada acabades les classes, es procedirà a la neteja i desinfecció de l'aula tenint especial
compte amb totes aquelles superfícies que més hagen estat en contacte amb l'alumnat i professorat. 

Quant als equips de protecció individual, el professorat de música haurà d'utilitzar el mateix
*EPI que utilitza un altre professor/a de qualsevol matèria en el cas de classes teòriques. En el
cas de les classes que suposen ús d'elements de vent o en classes de cant: 

** Bata (que hauria de ser llavada de manera diària per damunt dels 60é). 

** Màscara (es recomana tipus FFP2 sense vàlvula preferentment). 

** Pantalla facial o ulleres de protecció.
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Protocol *Covid Àrea d'Artística-Art&Crafts

L'educació plàstica és fonamental en l'àmbit escolar per al desenvolupament d'habilitats motrius de
l'alumnat en primària, i com a mitjà d'expressió. Les mesures específiques a adoptar en cas d'utilitzar
l'aula ordinària per a treballar la part pràctica de l'assignatura haurien de ser: 

** L'alumnat es portarà els seus propis instruments de dibuix o materials de la seua casa, havent de
netejar-se i desinfectar-se al final de la classe. 

** Es prioritzarà la realització de tasques individuals enfront de les col·lectives que suposen disminuir
la distància de seguretat encara més. 

** No es permetrà el préstec de cap instrument de dibuix, ni material entre alumnat. 

** Al final de la classe els instruments i materials de dibuix utilitzats es guardaran en la motxilla, no
havent de quedar abandonats sobre la taula. 

** Si el professorat recull alguna tasca en format paper haurà de deixar-lo en quarantena el temps
pertinent abans de la seua correcció (almenys dos dies). 

** Al principi i al  final d'una classe pràctica l'alumnat procedirà a desinfectar-se les mans. En cas
d'utilitzar l'aula de plàstica, la dotació higiènica mínima ha de ser: 

** Sabó de mans (és la millor opció des del punt de vista higiènic). 

** Dispensador de gel *hidroalcóholico. 

** Dispensador de paper individual (no rotllo de paper higiènic). 

** Netejador desinfectant multiusos de pistola (que estarà sota supervisió i sempre lluny de l'abast de
l'alumnat) per al seu ús per part del professorat. 

** Esprai d'alcohol al 70%. 

** Caixa de guants d'un sol ús. 

** Papereres amb bossa protegides amb tapa i accionades per pedal, a causa de la gran quantitat de
residus que es generen en aquesta aula. 

** Mampara de separació en la taula del professor/al fet que intentarà deixar una zona neta entorn a la
taula del professorat. 

Les mesures que s'haurien d'adoptar a l'aula de plàstica haurien de ser les següents: 

En l'apartat distribució d'espais de l'aula: 

** En la situació especial en la qual ens trobem, com a norma general s'han d'establir tres principis
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bàsics a l'aula de plàstica: espai / claredat / neteja. 

** Com a norma general la distribució de les taules i cadires de l'alumnat a l'aula de plàstica, ha de
respectar la distància de seguretat decretada per l'Administració Educativa. 

** Les taules no hauran de moure's del seu lloc durant tot el dia, ja que això suposa eliminar el màxim
distanciament possible entre pupitres. 

** En  cas  de ser  possible,  la  porta i  les  finestres  de l'aula  romandran obertes  per  a  afavorir  la
ventilació natural (la ventilació forçada a través de ventiladors o aires condicionats està totalment
desaconsellat), així com per a evitar la manipulació de mecanismes d'obertura de portes. 

** Establir una zona neta de treball  per al professorat.  Aquesta zona pot ser la mateixa taula de
treball. La intenció és que aquest espai quede lliure de possibles infeccions indirectes. En cas de ser
necessari s'habilitarà algun sistema que aïlle aquests espais de la resta de la dependència com pot ser
l'ús de mampares. 

En relació a l'activitat diària: 

** S'han d'evitar les típiques aglomeracions d'alumnat a les portes esperant entrar o eixir (que poden
afectar també la circulació d'alumnat d'altres classes), havent de mantindre la distància de seguretat
en tot moment. Es recomana que el professorat reculla al grup d'alumnes i alumnes en la classe i els
acompanye a l'aula. A l'hora de finalitzar la classe, el professorat també acompanyarà a l'alumnat a la
seua classe pels mateixos motius. 

** En cas de ser possible,  i  hi  haja material  i  instruments de dibuix suficients,  es prioritzarà les
realització  de  tasques  individuals  enfront  de  les  col·lectives  que  suposen  disminuir  encara  més  la
distància de seguretat i haver de compartir material. 

** Si es treballa de manera grupal i cal compartir materials i instruments de dibuix, l'alumnat haurà
d'extremar les mesures d'higiene i evitar tocar-se la cara (boca, nas, ulls) en tot moment. 

** S'ha d'evitar l'aglomeració d'alumnat durant el repartiment de material i eines. 

** Els materials i instruments de dibuix han d'estar controlats en tot moment, no podent estar en un
lloc on l'alumnat tinga accés directe a ells. 

** Els instruments de dibuix no poden estar passant de mà en mà sense cap control. Al final de l'ús
d'un instrument, aquest haurà de ser desinfecteu abans de ser utilitzat per un altre alumne/a. 

El procés de desinfecció dels instruments dependrà de la mena d'objecte (porós o no), el tipus de
material del qual està fet... podent realitzar-se mitjançant diversos procediments: 

** Neteja directa amb aigua i sabó. 

** Neteja amb una solució *higienizante d'aigua i lleixiu. 

** Ús d'esprais d'alcohol de 70º. 

** També s'haurà d'establir el seguiment de l'alumnat que ha utilitzat cada instrument de dibuix per a
afavorir el rastreig en cas d'un possible contagi. 
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** Durant el temps que dure la crisi sanitària s'evitarà utilitzar plastilina, argila, ni pastes de modelar.
** Mentre dure la situació actual, està totalment desaconsellat l'ús de biblioteca d'aula, atés que cada
llibre hauria de tindre un període de quarantena després del seu ús. 

** Es procurarà evitar en classe la utilització de pintures que requerisquen l'ús d'aigua (aquarel·les,
*témperas...). 

** Quan s'entreguen projectes pràctics realitzats a l'aula de plàstica o a la casa hauran de deixar-se
en quarantena el temps pertinent. 

** Una vegada acabades les classes, es procedirà a la neteja i desinfecció de l'aula tenint especial
compte amb totes aquelles superfícies que més hagen estat en contacte amb l'alumnat i professorat. 

En el cas de les classes pràctiques: 

** Bata (que hauria de ser llavada de manera diària per damunt dels 60é). 

** Màscara (es recomana tipus FFP2 sense vàlvula preferentment). 

** Pantalla facial o ulleres de protecció si hi ha poca distància de seguretat amb l'alumnat. 

** Guants.

Protocol Covid Aules Pedagogia Terapèutica/Audició i Llenguatge

En general les aules de Pedagogia Terapèutica i d'Audició i Llenguatge són aules de suport a l'alumnat
n.e.a.e.,  propiciant  la  integració  i  inclusió  d'aquesta  mena  d'alumnat.  El  procés  de  suport  es  pot
realitzar tant dins de la seua aula com a l'aula específica de suport. La dotació higiènica mínima de
l'aula de Psicologia Terapèutica, i d'Audició i Llenguatge hauria de ser: 

** Dispensador de gel desinfectant hidroalcohòlic. 

** Dispensador de paper individual. 

** Netejador desinfectant multiusos de pistola. 

** Esprai d'alcohol 70%. 

** Caixa de guants d'un sol ús. 

** Paperera amb bossa protegida amb tapa i accionada per pedal. 

** Mampara de separació. 

En el cas que el professorat de Psicologia Terapèutica i d'Audició i Llenguatge haja de treballar amb
l'alumnat a l'aula de suport, es recomanen tres pautes fonamentals: 

1.- Mantindre la distància de seguretat amb l'alumnat (recomanable 1,5 metres). 

2.- Mantindre  una  correcta  ventilació  de  l'aula.  S'ha  de  garantir  la  ventilació  (preferiblement
mitjançant ventilació natural), durant tota la jornada escolar, amb la finalitat d'afavorir la renovació de
l'aire en el seu interior (mantenint si és possible les portes i finestres obertes durant tota la jornada
escolar). En cas de no ser possible, i s'utilitze la ventilació forçada, hauran de revisar-se i netejar-se
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amb regularitat els circuits i els filtres d'aire. 

3.- Establir una zona neta de treball per a cadascuna de les persones que ocupen de manera habitual
aquesta dependència, de manera que siguen els/as únics/as que puguen accedir a aquestes. Aquesta
zona pot ser des de la mateixa taula de treball fins a un espai específic dins del propi aula on puguen
fer el seu treball ordinari sense alumnat, tenint la garantia que aquest espai queda lliure de possibles
infeccions indirectes. En cas de ser necessari s'habilitarà algun sistema que aïlle aquests espais de la
resta de la dependència com vaig poder ser l'ús de mampares.

A  més,  s'haurien  de  seguir  les  següents  normes  a  l'aula  de  Psicologia  Terapèutica,  i  d'Audició  i
Llenguatge: 

 En la situació especial en la qual ens trobem, com a norma general s'han d'establir tres principis
bàsics a l'aula de suport: espai / claredat / neteja. 

 En  cas  de  no  poder  respectar-se  la  distància  de  seguretat  dins  de  l'aula  de  suport,  tant  el
professorat com l'alumnat haurà de romandre amb màscara durant el temps que estiguen dins de l'aula
(en l'actualitat és obligatori el seu ús en tot moment excepte les excepcions previstes). 

 De l'aula s'eliminarà tot aquell mobiliari que no aporte res (armaris sense ús, cadires o taules no
utilitzades...), amb la finalitat de no disminuir la superfície útil de l'aula. 

 Per motius de seguretat, es recomana que el professorat reculla a l'alumnat en la seua classe i
l'acompanye a l'aula de suport. A l'hora de finalitzar la classe, el professorat també acompanyarà a
l'alumnat a la seua classe pels mateixos motius. 

 La higienització de mans de l'alumnat es realitzarà a l'entrada i eixida de l'aula. 

 L'alumnat només portarà a l'aula de suport l'estrictament necessari,  havent de deixar motxilla,
llibres i  resta de material en la classe. Una vegada a l'aula,  no es podrà tornar a classe a recollir
material oblidat. 

 L'alumnat portarà el seu propi estoig amb els materials (llapis, bolígrafs, gomes, ceres…), que vaja a
utilitzar durant l'hora, no permetent-se que es preste material entre alumnat. 

 Els materials de l'aula han d'estar controlats en tot moment, no podent estar en un lloc on l'alumnat
tinga accés directe a ells 

 Es  prioritzarà  l'ús  de  materials  individuals  a  l'aula  (cada  alumnat  treballarà  amb  el  seu  propi
material). En el cas d'haver de treballar amb material de l'aula, és convenient que en la classe hi haja
material suficient per a poder fer-ho de manera individual. 

 Si s'ha de treballar de manera grupal i cal compartir materials, el professorat ha de prioritzar que
l'alumnat extreme les mesures d'higiene i evite tocar-se la cara (boca, nas, ulls) en tot moment. 

 Els materials compartits per l'alumnat, han de ser desinfectats abans de ser utilitzades per un
altre/a alumne/a. 

 El procés de desinfecció de materials utilitzats dependrà de la mena d'objecte (porós o no), el tipus
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de material del qual està fet... podent realitzar-se mitjançant diversos procediments: 

 Neteja directa amb aigua i sabó. 

 Neteja amb una solució *higienizante d'aigua i lleixiu. 

 Ús d'esprais d'alcohol de 70º. 

 En cas d'utilitzar materials compartits, caldrà arbitrar una fórmula de registrar a l'alumnat que ha
utilitzat cada material per a realitzar el rastreig d'un possible contagi. 

 En cas que es treballen fitxes en format paper, una vegada finalitzades es guardaran en un sobre,
havent de passar el període de quarantena d'almenys dos dies. 

 Quan s'organitzen activitats de lectura de contes, es recomana utilitzar preferentment aquells que
tenen fulles dures plastificades ja que tenen una fàcil desinfecció després del seu ús. 

 Aquelles activitats de lectura que usen llibres en format paper s'hauran de planificar i programar,
perquè una vegada utilitzats (sempre de manera individual), permeta establir un període de quarantena
dels mateixos entre ús i ús. 

 Al final de la classe es procedirà a desinfectar tant el material individual  de l'alumnat, com el
material de l'aula de suport. Després de la neteja, els materials emprats per a això es rebutjaran de
manera segura, procedint-se posteriorment a la desinfecció de mans. 

 Una vegada haja finalitzat la classe, el mobiliari utilitzat per l'alumnat (i del professorat si és una
aula compartida), serà desinfectat mitjançant l'ús del netejador desinfectant multiusos de pistola i
paper d'un sol ús. 

 També cal extremar la neteja de l'aula a fons en finalitzar les classes. Al final del dia, les taules de
treball han de quedar totalment lliures de papers i materials per a procedir a una correcta desinfecció.
Una situació especial dins de l'aula de suport és el treball *fonoarticulador per part del professorat
d'Audició i Llenguatge. En aquesta situació especial, tant l'alumnat com el professorat, han de tindre la
boca visible per a poder treballar aquest aspecte. D'altra banda, el procés de fonació (al no usar-se
màscara en aquest moment), provoca la projecció de *gotículas a l'aire que queden en suspensió podent
ser font de transmissió de SARS-CoV-2. 

En aquesta situació especial es recomana: 

** Màxima ventilació de l'aula de suport. 

** Tant el professorat com l'alumnat implicat disposaran d'una pantalla facial individual (una per a cada
alumne i docent). Havent de tindre-la posada en tot moment (la pantalla facial no substitueix en cap cas
a la màscara). Al final de cada sessió s'hauran de desinfectar les pantalles utilitzades. 

** L'alumnat i professorat tindran posada la màscara en el moment en el qual no estiguen realitzant la
fonació, llevant-li-la solament per a aquest moment. 

** Com el  procés de posar-se i  llevar-se la  màscara és en si  mateix una situació  de risc,  s'haurà
d'entrenar d'una manera prèvia el procediment de posar-se i llevar-se la màscara d'una forma segura.
** Si per l'edat, o per la mena d'alumnat s'observa que aquesta activitat suposa un risc major que la
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situació que s'intenta remeiar es recomana no utilitzar aquest procediment. 

L'ús d'equips de protecció individual (*EPI's) específics com: 

** Bata (que hauria de ser llavada de manera diària per damunt dels 60é). 

** Màscara (es recomana tipus FFP2 sense vàlvula preferentment). 

** Pantalla facial / ulleres de protecció(19) . 

** Guants.

Protocol Covid Àrea d'Educació Física

L'àmbit de l'Educació Física serà aquest curs un espai fonamental per al desenvolupament escolar del
nostre alumnat mitjançant el seu propi desenvolupament físic. No obstant això, l'alumnat pot incórrer
en l'error de tindre com a referència la classe d'Educació Física com un ambient propici per a relaxar
les mesures de protecció després de portar un nombre determinat d'hores la màscara, i aqueix pot ser
l'error, en tractar-se d'un punt crític en la possible transmissió en cas de no prendre les mesures de
prevenció i de protecció oportunes. Ha de ser precisament en aquest entorn on potser ha d'extremar-
se  més la  conscienciació  de  l'alumnat per  a  treballar  de  manera  segura i  responsable.  L'àmbit  de
l'Educació Física és un mitjà dual on s'imparteix tant classe teòrica com pràctica (el major nombre
d'hores), per tant s'han de diferenciar dos àmbits d'actuació. En les classes teòriques el professorat
haurà de seguir el procediment habitual d'una classe normal, havent de seguir les mesures de protecció
ordinàries. La dotació higiènica mínima del pati/pavelló/quart de materials ha de ser: 

Joc de màscares de recanvi per a l'alumnat. 

 Sabó de mans (és la millor opció des del punt de vista higiènic). 

 Dispensador de gel *hidroalcóholico. 

 Dispensador de paper individual (no rotllo de paper higiènic). 

Caixa de guants d'un sol ús.

  Netejador desinfectant multiusos de pistola (que estarà sota supervisió i sempre lluny de l'abast de
l'alumnat) per al seu ús per part del professorat. 

 Esprai d'alcohol al 70%. 

 Papereres amb bossa protegides amb tapa i accionades per pedal, a causa de la gran quantitat de
residus que es generen en aquesta aula. 

En la classe pràctica al pati/pavelló, l'activitat haurà d'anar encaminada a minimitzar els riscos, per
al  que seria  interessant tindre en compte una sèrie  de mesures  relacionades  amb les activitats  a
realitzar: ** Prioritzar les activitats sense contacte físic. 

 Es  podrà  practicar  activitat  física  i  modalitats  esportives  individuals,  d'equip  i  de  contacte
respectant les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries especialment el
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manteniment de la distància mínima de seguretat.

 Promoure  activitats  que  permeten  el  distanciament  físic  entre  l'alumnat  (mínim  1'5  metres,
recomanable  2  metres).  Pot  ser  important  marcar  espais  delimitats  per  a  la  realització  de  les
activitats. 

 Si l'activitat impedeix el distanciament, l'alumnat haurà d'utilitzar de manera obligatòria la màscara
(en  l'actualitat  l'ús  de  màscara  és  obligatori  en  tot  moment),  sempre  que  no  siga  incompatible
l'activitat física amb l'ús de la màscara.

 Controlar les activitats que suposen un requeriment físic major (altes intensitats), que signifiquen la
projecció de *gotículas. 

 Tractar  d'evitar  que  l'alumnat  córrega  en  línia  a  poca  distància  l'un  de  l'altre,  (quanta  major
velocitat porte l'alumnat, major distància de seguretat haurà de guardar). 

 En  cas  de  coincidència  de  diversos  professors/as  en  la  mateixa  hora  haurà  de  treballar
cadascun/una en espais diferents, i el més allunyats/as possibles un/l'una de l'altre/altra (dins del que
les diferents activitats ho permeten). Aquest repartiment d'espais es realitzarà de manera prèvia a la
classe per a evitar aglomeració d'alumnat. 

 Les lligues esportives que es realitzen durant l'esbarjo no s'han de realitzar aquest curs ja que
suposen un risc tant per a alumnat participant com per a l'alumnat espectador. 

 Al principi i al final de l'activitat esportiva l'alumnat haurà de desinfectar-se les mans. És important
extremar la higiene en l'àmbit esportiu. 

 Respecte a l'ús dels  lavabos després de realitzar l'activitat física per a la  neteja personal,  es
netejaran i desinfectaran després del seu ús. Es garantirà la distància de seguretat per a l'alumnat
usuari i no se superarà la proporció de 2’25 m² per persona.

 Es prioritzarà el lliurament de treballs de manera telemàtica. 

 Quan s'entreguen treballs en format paper, hauran de deixar-se en quarantena el temps pertinent
abans de la seua correcció. 

Quant al material, s'hauran de seguir les següents recomanacions: 

 Planificar adequadament la realització de les activitats tenint en compte els temps de preparació de
les mateixes i els temps de desinfecció posteriors del material. 

 La bossa d'higiene no disposarà de tovallola de tela ja que, la neteja personal es realitzarà amb
paper d'un sol ús, sempre amb l'aforament limitat i guardant les distàncies de seguretat.

 El material ha d'estar controlat en tot moment, no podent estar en un lloc on l'alumnat tinga accés
directe a ell. 

 Ha d'estar totalment prohibit que l'alumnat tinga accés al magatzem de material. 

Per qüestions higièniques, estan desaconsellades les activitats que comencen amb l'alumnat repartint
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els materials. 

 El professor o professora serà qui entregue sempre el material en cada classe, havent d'evitar les
aglomeracions durant aquest procés. 

 El material d'educació física no pot estar passant de mà en mà sense cap control. 

Al final de l'ús d'un material,  aquest haurà de ser desinfectat abans de ser utilitzat per un altre
alumne. 

 El material serà d'ús individual. Al final de la classe, es destinarà un temps per a la seua desinfecció
(el material no ha de tornar al magatzem sense estar desinfectat ja que és fonamental mantindre'l com
a zona neta). 

 Prioritzar l'ús de materials que siguen senzills de desinfectar. 

** El procés de desinfecció dependrà de la mena d'objecte (porós o no), el tipus de material del qual
està fet podent realitzar-se mitjançant diversos procediments: 

 Neteja directa amb aigua i sabó. 

 Neteja amb una solució *higienizante d'aigua i lleixiu. 

 Ús d'esprais d'alcohol de 70º 

 Les activitats que impliquen compartir material (jocs o esports col·lectius, d'adversari...) estaran
desaconsellades. En cas que no quede més remei que compartir material, caldrà arbitrar una manera de
registrar l'alumnat que ha utilitzat cada material per a realitzar un rastreig del possible contagi. 

A més de material esportiu, el professorat haurà de disposar de gel hidroalcohòlic i màscares de
recanvi per si l'alumnat trenca alguna de les seues per causa de l'activitat esportiva. 

Quant als espais, s'hauran de seguir les següents recomanacions: 

 Prioritzar les activitats a l'aire lliure a unes altres que es realitzen a l'interior d'espais tancats. 

 Preferentment utilitzar espais oberts per a realitzar les sessions d'Educació Física, podent fer ús
dels espais i instal·lacions esportives del barri.

 En el cas de realització d'activitat en pavellons, aquests hauran d'estar prou ventilats durant la
totalitat de l'activitat i  de manera posterior a ella.  Està totalment desaconsellat l'ús de pavellons
sense ventilació. 

 Es designaran zones d'accés i eixida al pavelló perquè l'alumnat guarde les distàncies de seguretat
en tot moment i no s'amuntegue l'alumnat que entra amb el que sale. Si existiren diverses portes, es
prendrà una com a entrada (la de major amplitud) i una altra d'eixida (la de menor amplitud). 

 Les fonts dels patis on es realitza l'activitat física, estaran tancades durant tot el dia. 

 L'alumnat vindrà amb una botella d'aigua pròpia, clarament identificada i es prohibirà que puga beure
aigua de la botella d'un altre/a company/a. 

 Parcel·lar  espais  (amb la distància  de seguretat corresponent)  perquè l'alumnat puga deixar les
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seues motxilles, jaquetes... evitant que aquestes entren en contacte les unes amb les altres. El procés
de deixar i recollir pertinences s'ha de realitzar de manera ordenada evitant aglomeracions. 

Al final de l'hora (i abans que vinga el curs següent), el professorat comprovarà que no queda roba de
l'alumnat en l'espai parcel·lat destinat per a això. 

Quant als equips de protecció, el professorat, en les classes teòriques haurà d'utilitzar el mateix
*EPI  que  utilitza  el  professor  o  professora  de  qualsevol  matèria.  En  el  cas  de  les  classes
pràctiques a l'aire lliure o en pavellons, seria recomanable utilitzar els següents: 

 Màscara (es recomana tipus FFP2 sense vàlvula preferentment). 

 Guants.       

 Pantalla facial (en cas de pavellons xicotets i/o sense ventilació.)

Protocol Covid Sala de Professorat

La sala de professorat és el punt de trobada dels docents i, per tant, hi ha moments del dia que sol
tindre una alta densitat d'ocupació, per la qual cosa és un lloc on cal extremar també les mesures de
seguretat.

La dotació higiènica mínima que ha de tindre la sala de professorat és: 

 Joc de màscares de recanvi. 

 Dispensador de gel *hidroalcóholico. 

 Dispensador de paper individual (no rotllo de paper higiènic). 

 Netejador desinfectant multiusos de pistola. 

 Papereres amb bossa protegides amb tapa i accionades per pedal, a causa de la gran quantitat de
residus que es generen en aquesta dependència. 

Les principals mesures a adoptar en aquesta dependència són: 

 Establir un aforament màxim que permeta mantindre entre el professorat la distància de seguretat
necessària (1,5 metres). En el cas excepcional que no siga possible mantindre una distància de seguretat
interpersonal d'almenys dos metres serà obligatori l'ús de màscara (en l'actualitat és obligatori el seu
ús en tot moment excepte les excepcions previstes).  L'aforament aquesta limitat a 9 persones, per les
dimensions de la nostra sala.

 Les  cadires  de  la  sala  de  professorat  es  distribuiran  de  manera  que  marquen  la  distància  de
seguretat. 

 S'eliminaran de la sala les cadires que excedisquen de l'aforament màxim permés. 

 A la porta de la sala del professorat es posarà informació visual relativa al seu aforament i a les
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mesures de seguretat i higiene en aquesta dependència. 

 Evitar salutacions sobre la base de donar-se la mà, besar-se, abraçar-se. 

 És recomanable que el professorat no s'assega "cara a cara". 

 Les posicions a la sala de professorat no han d'intercanviar-se. 

 Quan  un  docent  ocupe a  la  sala  de  professorat  un espai  ocupat  anteriorment  per  un altre,  es
procedirà  a  la  desinfecció  de  les  superfícies  ocupades  mitjançant  l'ús  del  netejador  desinfectant
multiusos de pistola i paper d'un sol ús. Després de la neteja, els materials emprats es rebutjaran de
manera segura, procedint-se posteriorment a la desinfecció de mans. 

 Igual procediment s'ha de realitzar quan es vaja a utilitzar ratolí i/o teclat dels ordinadors de la
sala.

 Evitar la realització de reunions de departament/àrea/cicle/tutors a la sala de professorat, amb la
finalitat de no ocupar part d'aquest espai. Per a això es proposa usar altres zones lliures on es puga
guardar la distància de seguretat entre els membres del departament/àrea/cicle..., o preferentment la
realització de les reunions de manera telemàtica. Actualment, gràcies a la climatologia, els claustre i
altres reunions s'estan realitzant a l'exterior els dimecres a la vesprada.

 S'ha  de  garantir  la  ventilació  (preferiblement  mitjançant  ventilació  natural),  de  la  sala  del
professorat mentre estiga sent utilitzada, amb la finalitat d'afavorir la renovació de l'aire en el seu
interior, evitant l'ús d'aire condicionat. En cas de no ser possible, hauran de revisar-se i netejar-se
amb regularitat els circuits i els filtres d'aire. 

 Actualment disposem d'un purificador amb filtre *Hepa facilitat per la Conselleria

 Les finestres i la porta de la sala del professorat romandran obertes (sempre que siga possible per
qüestions de confidencialitat),  per a afavorir la  ventilació,  així  com per a evitar la  manipulació  de
mecanismes d'obertura de portes. 

 El  professorat  evitarà  compartir  material  entre  ells.  En  cas  d'haver  de  compartir-ho,  serà
posteriorment desinfectat. 

 Penjar bosses, maletins o motxilles en penjadors (deixant espai de separació d'almenys un o dos
ganxos entre els uns i els altres), evitant deixar-los en el sòl o sobre altres superfícies que puguen ser
susceptibles d'estar infectades. 

 Es reduirà la visita d'alumnat a la sala del professorat, fomentant l'ús telemàtic de resolució de
dubtes o lliurament de tasques. 

 Procedir a la desinfecció de les mans abans i després d'utilitzar la fotocopiadora, el telèfon, el
teclat i/o el ratolí de l'ordinador, màquina de café... 

 Com l'ús del telèfon a la sala de professorat és compartit, es col·locarà un tros de film transparent
en el micròfon del telèfon, i quan un/una docent haja de parlar per ell, evitarà posar el micròfon davant
de la boca, desplaçant-lo cap avall. Aquest film serà substituït amb la major freqüència possible. 

 Desinfectar-se les mans abans d'entrar i eixir de la sala de professorat. 
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 Al final de les classes diàries les taules de la sala del professorat han de quedar totalment lliures de
llibres i materials per a procedir a una correcta desinfecció. 

 Al final del  dia,  s'extremarà la neteja,  especialment en aquelles zones que més hagen estat en
contacte amb les persones. L'equip de protecció individual recomanat a la sala de professorat és l'ús de
la màscara (preferiblement de tipus FFP2 sense vàlvula). En el cas que les evidències científiques (cada
vegada més clares), indiquen que el SARS-CoV-2 es propaga a través de l'aire (amb major risc en espais
tancats i concentracions de gent), seria recomanable l'ús de pantalla facial o ulleres de protecció en
tot moment.

Protocol Covid Secretaria

La Secretaria d'un centre educatiu és un espai des d'on s'emporta la gestió administrativa del centre,
per la qual cosa es maneja un gran volum de documents (la immensa majoria d'ells en format paper),
també acudeix de manera diària una gran quantitat de persones pertanyents a la comunitat educativa
(professorat,  alumnat,  conserges,  treballadors/as  del  servei  de  neteja,  pares/mares...),  i  persones
alienes al centre com a proveïdors, repartidors de paqueteria..., a més de que en aquesta dependència
es troben gran quantitat d'elements utilitzats per la immensa majoria del personal docent, com per
exemple  el  telèfon  utilitzat  per  a  contactar  amb  pares/mares,  fotocopiadora,  arxivadors  amb
documentació de l'alumnat o armaris amb tota mena de material de recanvi... Tot això fa que siga un
dels punts crítics del centre en matèria de seguretat enfront de la *Covid. 

La dotació higiènica mínima de la Secretaria d'un centre ha de ser: 

 Màscares de recanvi. 

 Dispensador de gel desinfectant hidroalcohòlic. 

 Dispensador de paper individual. 

 Netejador desinfectant multiusos de pistola. 

 Caixa de guants d'un sol ús. 

 Papereres amb bossa protegides amb tapa i accionades per pedal. 

 Mampares de separació. 

Per a mantindre la seguretat d'aquesta dependència s'ha de treballar en dos plans: 

 Reduir en la mesura que siga possible la generació i maneig de la documentació en format paper. 

 Prioritzar l'atenció per mitjans telemàtics (si  bé és difícil  en el  relacionat amb el lliurament o
recepció de documents, si  quant a la informació),  i  quan aquesta no siga possible per aquest mitjà,
mitjançant el sistema de cita prèvia. 
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Les principals mesures de seguretat i higiene que han d'adoptar-se en la Secretaria són: 

 Digitalitzar  el  major  nombre  de  documents  del  centre  possible,  per  a  evitar  la  generació  i
manipulació de documents en format paper (possible font de transmissió). 

 Es reduirà la visita d'alumnat i progenitors a l'estrictament necessari (es fomentarà l'ús de mitjans
telemàtics com a forma de comunicació). Per a això es crearà un correu electrònic específic per a totes
les qüestions relacionades amb Secretaria. 

 Es restringirà la visita de la resta de membres de la comunitat educativa a l'estrictament necessari

.  Quan no siga possible l'atenció telemàtica, s'atendrà el públic de manera presencial mitjançant el
sistema de cita prèvia. 

 Quan calga atendre persones a través de la finestreta serà difícil garantir la distància de seguretat
de dos metres, per la qual cosa es recomana fer-ho a través d'una mampara de protecció. 

En  cas  de  no  ser  possible  utilitzar  la  mampara,  el  personal  haurà  d'utilitzar  equips  de  protecció
individual (màscara tipus FFP2 sense vàlvula i pantalla facial/ulleres de protecció i guants). 

 Minimitzar la manipulació de documentació en format paper i quan no hi haja més remei que fer-ho,
extremar la higiene de mans i evitar tocar-se els ulls, nas, boca o màscara amb elles. 

 Una opció a valorar quan en uns certs períodes escolars calga recepcionar abundant documentació en
format paper, és establir un sistema de quarantena dels documents durant almenys dos dies (format
similar al de les biblioteques), de manera que puguem tindre garanties de la seua possible desinfecció.
Per a això s'establirà un sistema de cinc safates/caixes/carpetes de cartó (no plàstic), una per cada
dia  de  la  setmana,  de  manera  que  la  documentació  rebuda  cada  dia,  es  depositarà  en  la  seua
safata/caixa/carpeta corresponent i es tindrà en quarantena aquest període de temps. 

 Quan es reba paqueteria per al centre, es deixaran en quarantena el temps corresponent. 

 Establir un aforament màxim que permeta mantindre entre les persones que es troben en aquest
espai  la  distància  de  seguretat  necessària  (2  metres).  En  el  cas  excepcional  que  no  siga  possible
mantindre aquesta distància de seguretat interpersonal  serà obligatori  l'ús de màscara tipus FFP2
sense vàlvula (en l'actualitat l'ús de la màscara és obligatori en tot moment). 

 Es col·locaran marques en el sòl que indiquen la distància de seguretat que ha d'existir entre les
persones que accedeixen a la Secretaria i les persones que treballen allí. 

 Impedir que se supere l'aforament màxim permés. 

 L'entrada  a  Secretaria  disposarà  d'informació  visual  indicant  l'aforament  màxim  permés  i  les
instruccions de seguretat i higiene dins d'ella. 

 Penjar bosses, maletins o motxilles en penjadors (deixant espai de separació d'almenys un o dos
ganxos entre els uns i els altres), evitant deixar-los en el sòl o sobre altres superfícies que puguen ser
susceptibles d'estar infectades. 

 Establir una zona neta de treball per a cadascuna de les persones que ocupen de manera habitual
aquesta  dependència  (Administratiu/a,  Secretari/a...),  de  manera  que  siguen  els  únics  que  puguen

*CEIP LUIS VIVES · C/ Conca 17 · 46007 València · *Telf: 962566270 · CORREU  · 46012306@*edu.*gva.e s.

https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/
mailto:46012306@edu.gva.es


*CEIP LUIS VIVES (València)
C/Conca 17 CP 46007 VALÈNCIA
*Telf: 962566270 e-mail  46012306@edu.gva.es
https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/

accedir a aquesta. Aquesta zona pot ser des de la mateixa taula de treball fins a un espai especifique
dins  de la  pròpia  Secretaria.  La  intenció  és  que aquest  espai  quede  lliure  de  possibles  infeccions
indirectes. En cas de ser necessari s'habilitarà algun sistema que aïlle aquests espais de la resta de la
dependència com pot ser l'ús de mampares. 

 S'ha de garantir la ventilació (preferiblement mitjançant ventilació natural), mentre la dependència
estiga sent utilitzada, amb la finalitat d'afavorir la renovació de l'aire en el seu interior, evitant l'ús
d'aire condicionat. En cas de no ser possible, i s'utilitze la ventilació forçada, hauran de revisar-se i
netejar-se amb regularitat els circuits i els filtres d'aire. 

 La porta de la Secretaria, les finestres i en el seu horari la finestreta, romandran obertes (sempre
que siga possible),  per a afavorir la ventilació,  així com per a evitar la  manipulació de mecanismes
d'obertura de portes i finestretes. 

 En  Secretaria  s'habilitarà  un  telèfon  exclusiu  perquè  el  professorat  puga  realitzar  les  crides
relacionades amb aspectes docents (contactar amb pares/mares/tutors legals). Aquest telèfon serà
independent de l'utilitzat per els/les treballadors/as d'aquesta dependència. Com aquest telèfon serà
d'ús compartit pel professorat, es col·locarà un tros de film transparent en el micròfon del telèfon, i
quan s'haja de parlar per ell,  no es posarà el micròfon davant de la boca (desplaçant-lo cap avall).
Aquest film serà substituït amb la major freqüència possible. 

 A més del telèfon d'ús comú utilitzat pel professorat, també existirà un altre telèfon que serà d'ús
exclusiu  del  personal  de  Secretaria.  En  el  cas  que  aquest  telèfon  siga  utilitzat  tant  per  el/la
Secretari/a  del  centre  i  el/la  administratiu/a,  també  es  procedirà  a  col·locar  un  tros  de  film
transparent en el micròfon del telèfon, i s'utilitzarà el mateix procediment per a parlar. 

 A l'entrada i a l'eixida de Secretaria es procedirà sempre a la desinfecció de mans per part de les
persones que accedisquen a ella. 

 Després de l'ús d'elements compartits com a telèfon, fotocopiadora, arxivadors, destructora de
paper... es procedirà a la desinfecció de mans. 

 Les persones que treballen en Secretaria evitaran compartir material entre ells i amb la resta de
persones que accedisquen a ella. 

 Una vegada haja finalitzat l'atenció de persones a l'interior de la Secretaria,  es procedirà a la
desinfecció de les superfícies ocupades mitjançant l'ús del netejador desinfectant multiusos de pistola
i  paper d'un sol  ús.  Després de la  neteja,  els  materials  emprats es rebutjaran de manera segura,
procedint-se posteriorment a la desinfecció de mans. 

 Al final del dia, les taules de treball tant del personal administratiu, com del Secretari/a han de
quedar totalment lliures de papers i materials per a procedir a una correcta desinfecció. 

 S'extremarà la neteja d'aquesta dependència, especialment en aquelles zones que més hagen estat
en contacte amb les persones. 

Els  equips  de  protecció  individual  que  ha  d'utilitzar  el  personal  que  treballa  en  Secretaria
dependrà de diversos factors: 
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 Si es guarda la distància de seguretat i es pot atendre les persones darrere de la mampara, és
recomanable l'ús de màscares tipus FFP2 sense vàlvula. 

 Si no hi ha pantalla de metacrilat que separe al treballador de les persones que venen a Secretaria,
no es pot guardar la distància de seguretat amb respecte els usuaris i per tant s'hauria d'utilitzar
màscara tipus FFP2 sense vàlvula i pantalla facial/ulleres de protecció. 

 Si a més es recepciona documentació en paper es poden utilitzar guants, recordant que s'haurà de
continuar mantenint les mesures d'higiene corresponents (els guants mai les substitueixen).

Protocol Covid Despatxos

Dins  dels  despatxos  d'un  centre  educatiu  es  poden  incloure  els  despatxos  de  l'equip  directiu,
departaments... En general, en aquests espais es realitzen un conjunt de tasques que van des del treball
personal relacionat amb l'activitat docent o administrativa que es realitza, fins a l'atenció de persones
com poden ser alumnat, pares/mares o fins i tot la interacció amb companys/as del centre escolar. En
funció de la grandària del despatx, i sobretot si aquest és compartit o no, s'ha d'establir en cas de ser
possible, una zona neta per a la realització del treball personal i una altra zona on es puga atendre la
interacció  amb  altres  membres  de  la  comunitat  educativa,  precisant  en  cas  de  ser  necessari  la
interposició d'una mampara entre tots dos espais perquè queden separats. 

La dotació higiènica mínima que ha de tindre cada despatx és: 

 Dispensador de gel *hidroalcóholico. 

 Dispensador de paper individual (no rotllo de paper higiènic). 

 Netejador desinfectant multiusos de pistola. 

 Paperera amb bossa protegida amb tapa i accionada per pedal. 

 Mampara de separació que intentarà deixar una zona neta de treball. 

Les principals mesures de seguretat i higiene que han d'adoptar-se en despatxos són: 

 Establir un aforament màxim que permeta mantindre entre les persones que es troben en aquest
espai  la  distància  de  seguretat  necessària  (2  metres).  En  el  cas  excepcional  que  no  siga  possible
mantindre aquesta distància de seguretat interpersonal serà obligatori l'ús de màscara (en l'actualitat
és obligatori el seu ús en tot moment excepte les excepcions previstes). 

 Es posaran marques en el  sòl  que indiquen la distància de seguretat que ha d'existir  entre les
persones. 

 Evitar la  realització  de reunions en aquest espai  quan se supere l'aforament màxim.  En cas de
superar-se l'aforament màxim, s'habilitarà un altre espai per a la realització de la reunió. 

 A la  porta dels  despatxos es posarà informació visual  indicant l'aforament màxim i  les  normes
d'higiene de la dependència. 

 Del despatx s'eliminarà tot aquell mobiliari que no aporte res (armaris sense ús, cadires o taules no
utilitzades...), amb la finalitat de no disminuir la superfície útil. 
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 S'ha de garantir la ventilació (preferiblement mitjançant ventilació natural), mentre la dependència
estiga sent utilitzada, amb la finalitat d'afavorir la renovació de l'aire en el seu interior, evitant l'ús
d'aire condicionat. En cas de no ser possible, i s'utilitze la ventilació forçada, hauran de revisar-se i
netejar-se amb regularitat els circuits i els filtres d'aire. 

 Les portes i les finestres dels despatxos romandran obertes (sempre que siga possible per qüestions
de confidencialitat), per a afavorir la ventilació, així com per a evitar la manipulació de mecanismes
d'obertura de portes. 

 Es  reduirà  la  visita  d'alumnat  i  progenitors  als  despatxos  de  l'equip  directiu  a  l'estrictament
necessari (es fomentarà l'ús de mitjans telemàtics), realitzant-se la mateixa, mitjançant cita prèvia. 

 Si en la visita d'una persona al despatx es produeix lliurament de documentació en format paper,
aquest es guardarà en un sobre i haurà de passar el període de quarantena d'almenys dos dies. 

 Després de la visita d'una persona al  despatx,  es procedirà a la  desinfecció  de les superfícies
ocupades mitjançant l'ús del netejador desinfectant multiusos de pistola i paper d'un sol ús. Després
de la neteja, els materials emprats es rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a la
desinfecció de mans. 

 L'ús del telèfon (en cas d'existir en el despatx), serà d'ús exclusiu de la persona que ocupa l'espai.
En cas que el despatx siga compartit o el telèfon puga ser utilitzat per altres membres del centre, es
col·locarà un tros de film transparent en el micròfon del telèfon, i quan s'haja de parlar per ell, no es
posarà el micròfon davant de la boca (desplaçant-lo cap avall). Aquest film serà substituït amb la major
freqüència possible. 

 A l'entrada al despatx es procedirà sempre a la desinfecció de mans, tant per part de les persones
que comparteixen l'espai, com per part de les persones que acudisquen a ell. 

 En el cas de despatxos compartits o quan entren persones en ells, s'evitarà compartir material. En
cas d'haver de compartir-ho, serà posteriorment desinfectat. 

 Penjar bosses, maletins o motxilles en penjadors (deixant espai de separació d'almenys un o dos
ganxos entre els uns i els altres), evitant deixar-los en el sòl o sobre altres superfícies que puguen ser
susceptibles d'estar infectades. 

 Al final de l'horari escolar diari, les taules dels despatxos han de quedar totalment lliures de papers
i materials per a procedir a una correcta desinfecció. 

 S'extremarà la neteja, especialment en aquelles zones que més hagen estat en contacte amb les
persones.  Encara que s'utilitze  el  despatx de manera individual  és recomanable  (en l'actualitat  és
obligatori el seu ús en tot moment excepte les excepcions previstes), l'ús de màscares (preferentment
tipus FFP2 sense vàlvula). En el cas que les evidències científiques (cada vegada més clares), indiquen
que  el  SARS-CoV-2  es  propaga  a  través  de  l'aire  (amb  major  risc  en  espais  tancats  i  altes
concentracions  de  gent),  seria  recomanable  l'ús  de  pantalla  facial  o  ulleres  de  protecció  quan  es
compartisca despatx o quan es realitzen visites a aquest.
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Protocol Covid Despatx Orientació

Hui dia, l'orientació educativa en un centre docent gira entorn de tres àmbits: l'acció tutorial, l'atenció
a la diversitat i l'orientació acadèmica i professional de l'alumnat. Aquesta triple acció dona lloc al fet
que pel despatx d'orientació puga passar qualsevol membre de la comunitat educativa com a alumnat,
pares/mares, professorat,  equip directiu...  En aquest despatx a més es fa treball  individual  del/de
l'orientador/a amb elaboració de documentació de suport a l'acció tutorial, projectes, programacions,
avaluacions psicopedagògiques..., fins i tot a vegades se sol utilitzar el despatx com a classe de suport. 

La dotació higiènica mínima del despatx d'Orientació ha de ser: 

 Dispensador de gel desinfectant hidroalcohòlic. 

 Dispensador de paper individual. 

 Netejador desinfectant multiusos de pistola. 

 Paperera amb bossa protegida amb tapa i accionada per pedal. 

 Mampara de separació de zones netes. En compartir el treball individual amb la visita de persones,
s'hauria d'establir una zona neta de treball on es facen les tasques individuals, separant-la de la zona
d'atenció a persones que pot ser potencialment infectiva. 

Les mesures de seguretat a adoptar en el despatx d'Orientació són: 

 Establir un aforament màxim que permeta mantindre entre les persones que es troben en aquest
espai  la  distància  de  seguretat  necessària  (2  metres).  En  el  cas  excepcional  que  no  siga  possible
mantindre  aquesta  distància  interpersonal  seria  recomanable  l'ús  d'equips  de  protecció  individual
(*EPI'S) per part del/ de l'Orientador/a. 

 A la porta del despatx es posarà informació visual indicant l'aforament màxim i les normes d'higiene
de la dependència. 

 Evitar la realització de reunions en aquest espai quan se supere l'aforament màxim. Si la reunió de
tutors o la reunió amb alumnat suposa superar aquest aforament, es buscarà un altre espai del centre
que si complisca aquest requisit. 

 Del despatx s'eliminarà tot aquell mobiliari que no aporte res (armaris sense ús, cadires o taules no
utilitzades...), amb la finalitat de no disminuir la superfície útil. 

 Establir una zona neta de treball  on siga el/la Orientador/a l'única persona que puga accedir a
aquesta. Aquesta zona pot ser des de la mateixa taula de treball fins a un espai específic dins del propi
despatx. La intenció és que aquest espai quede lliure de possibles infeccions indirectes. En cas de ser
necessari s'habilitarà algun sistema com pot ser l'ús de mampares, que aïlle aquest espai de la resta de
la dependència o si és només una taula, que la mantinga asilada de possibles transmissions. 
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 S'ha de garantir la ventilació (preferiblement mitjançant ventilació natural), mentre la dependència
estiga sent utilitzada, amb la finalitat d'afavorir la renovació de l'aire en el seu interior, evitant l'ús
d'aire condicionat. En cas de no ser possible, i s'utilitze la ventilació forçada, hauran de revisar-se i
netejar-se amb regularitat els circuits i els filtres d'aire. 

 Les finestres i la porta del despatx (sempre que siga possible per qüestions de confidencialitat),
hauran  de  romandre  obertes  per  a  afavorir  la  ventilació,  així  com per  a  evitar  la  manipulació  de
mecanismes d'obertura de portes. 

 Es reduirà la visita d'alumnat i progenitors al despatx d'Orientació a l'estrictament necessari (es
fomentarà l'ús de mitjans telemàtics), realitzant-se la mateixa, mitjançant cita prèvia. Per a aquesta fi
es pot crear un correu electrònic específic per a Orientació. 

 El telèfon serà d'ús exclusiu del/de l'Orientador/a. En cas que el telèfon puga ser utilitzat per
altres membres del centre (situació no recomanada), es col·locarà un tros de film transparent en el
micròfon, i quan s'haja de parlar per ell, no es posarà el micròfon davant de la boca (desplaçant-lo una
mica cap avall). Aquest film serà substituït amb la major freqüència possible. 

 Digitalitzar el major nombre de documents del centre a manejar per el/la Orientador/a, per a evitar
la generació i manipulació de documents en format paper (possible font de transmissió). 

 En el cas de recepció de documentació en format paper es pot establir un sistema de quarantena
dels documents durant almenys dos dies, semblança al sistema utilitzat en Secretaria. 

 A l'entrada al despatx d'Orientació, es procedirà sempre a la desinfecció de mans per part de les
persones que acudisquen a ell. 

 El/la  Orientador/a  del  centre  evitarà  compartir  material  amb  les  persones  que  acudisquen  al
despatx. En cas d'haver de compartir-ho, serà posteriorment desinfectat. 

 Una vegada haja finalitzat una visita en el despatx d'Orientació, el/la Orientador/a procedirà a la
desinfecció de les superfícies ocupades mitjançant l'ús del netejador desinfectant multiusos de pistola
i  paper d'un sol  ús.  Després de la  neteja,  els  materials  emprats es rebutjaran de manera segura,
procedint-se posteriorment a la desinfecció de mans. 

 Queda desaconsellat l'ús del despatx d'Orientació com a aula de suport. En cas d'haver d'utilitzar-
ho, s'aplicarà el protocol de l'aula de suport (aula de Psicologia Terapèutica, i d'Audició i Llenguatge), i
es procedirà a la desinfecció de les superfícies ocupades mitjançant el mateix procediment descrit
anteriorment. 

 Penjar bosses, maletins o motxilles en penjadors (deixant espai de separació d'almenys un o dos
ganxos entre els uns i els altres), evitant deixar-los en el sòl o sobre altres superfícies que puguen ser
susceptibles d'estar infectades. 

 Al final de l'horari escolar diari, les taules del despatx han de quedar totalment lliures de papers i
materials per a procedir a una correcta desinfecció. 

 S'extremarà la neteja, especialment en aquelles zones que més hagen estat en contacte amb les
persones.  Encara  que  s'utilitze  el  despatx  d'Orientació  de  manera  individual  és  recomanable  (en
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l'actualitat és obligatori el seu ús en tot moment excepte les excepcions previstes), l'ús de màscares
(preferentment tipus FFP2 sense vàlvula). 

Si en el despatx hi ha una visita i no es pot mantindre la distància de seguretat necessària, es
recomana l'ús dels següents equips de protecció individual (*EPI's): 

 Màscara (es recomana tipus FFP2 sense vàlvula preferentment). 

 Pantalla facial / ulleres de protecció.

Protocol Covid Sala AMPA-(Sala de Professors/es)

Les AMPAS són el llit natural de la participació dels pares i mares en els centres educatius. La sala de
l'A.M.P.A., és el lloc on els pares i les mares del centre es reuneixen, preparen i realitzen les seues
activitats. 

La dotació higiènica mínima de la sala A.M.P.A. ha de ser: 

 Dispensador de gel *hidroalcóholico a l'entrada. 

 Dispensador de paper individual (no rotllo de paper higiènic). 

 Paperera amb bossa protegida amb tapa i accionada per pedal.

 Com en qualsevol altre despatx del centre, a la sala de A.M.P.A. s'ha d'establir una sèrie de normes de
seguretat i higiene que garantisquen la protecció de les persones que ocupen aquesta sala, així com de
la resta de la comunitat educativa.

Les principals mesures de seguretat i higiene que han d'adoptar-se són: 

 Les activitats que desenvolupe l'A.M.P.A. estaran planificades, justificades i comunicades amb temps
suficient a l'equip directiu del centre. En la petició s'ha d'incloure la relació de les persones assistents,
amb la finalitat de poder establir el rastreig en cas d'un potencial contagi. 

 Establir un aforament màxim que permeta mantindre entre les persones que es troben en aquest
espai  la  distància  de  seguretat  necessària  (2  metres).  En  el  cas  excepcional  que  no  siga  possible
mantindre aquesta distància de seguretat interpersonal serà obligatori l'ús de màscara. 

 Es poden posar marques en el sòl que indiquen la distància de seguretat que ha d'existir entre les
persones. 

 Evitar la realització de reunions en aquest espai quan se supere l'aforament màxim. En el cas d'haver
de mantindre una reunió amb una assistència superior a l'aforament màxim permés, se sol·licitarà a
l'equip directiu un espai que complisca amb les mesures de distanciament social. 

 Es posarà informació visual a la porta de la sala de A.M.P.A. indicant el seu aforament, així com les
normes de seguretat i d'higiene dins d'ella. 
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 S'ha de garantir la ventilació (preferiblement mitjançant ventilació natural), mentre la dependència
estiga sent utilitzada, amb la finalitat d'afavorir la renovació de l'aire en el seu interior, evitant l'ús
d'aire condicionat o ventiladors. 

 La porta de la sala romandrà oberta (sempre que siga possible per qüestions de confidencialitat), per
a afavorir la ventilació, així com per a evitar la manipulació de mecanismes d'obertura de portes.  A
l'entrada  al  despatx es  procedirà  sempre  a  la  desinfecció  de  mans  per  part  de les  persones  que
acudisquen a ell. 

 Penjar  bosses  maletins  o  motxilles  en  penjadors,  evitant  deixar-los  en  el  sòl  o  sobre  altres
superfícies que puguen ser susceptibles d'estar infectades.

 S'evitarà compartir material entre les persones que es troben en aquesta dependència. 

 Al  final  de  l'ús de la  sala,  les  taules del  despatx han de quedar totalment lliures de papers i
materials per a procedir a una correcta desinfecció. 

 La sala d'AM.P.A. participarà en el sistema de comunicació d'espais nets/bruts, per a facilitar la
neteja i desinfecció d'aquesta sala, havent-se d'extremar la neteja d'aquelles zones que més hagen
estat en contacte amb les persones. Aquelles persones que acudisquen a la sala A.M.P.A. del centre
hauran d'utilitzar màscara i observar les mesures de seguretat i higiene establides pel centre.

Protocol Covid CONSERGERIA

En la consergeria d'un centre educatiu es realitza una gran varietat de tasques, moltes de les quals
suposen  estar  en  contacte  amb  persones  (alumnat,  pares/mares,  professorat),  o  amb  elements  i
superfícies potencialment infectades. Per aqueix motiu, el personal que les atenen ha d'extremar tant
les mesures de seguretat com les mesures d'higiene. 

La dotació higiènica mínima de consergeria ha de ser:

 Dispensador de gel desinfectant hidroalcohòlic. 

 Dispensador de paper individual. 

 Netejador desinfectant multiusos de pistola. 

 Caixa de guants d'un sol ús. 

 Paperera amb bossa protegida amb tapa i accionada per pedal. 

 Mampares de separació. Les mesures a adoptar dependran del nombre de persones que ocupen la
consergeria al mateix temps. 

Les principals mesures de caràcter general en matèria de seguretat i higiene que han d'adoptar-se en
aquests espais són: 
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 Per a mantindre la distància mínima de la conserge amb la resta de persones que pot haver-hi en el
centre educatiu (alumnat, famílies, professorat, repartidors...), se situarà una marca en el sòl a la porta
de la consergeria que indicarà el  límit  de seguretat  i  una mampara de metacrilat en la  finestreta
d'aquesta. 

 Tota l'entrega/recepció de qualsevol tipus (documentació, claus, parts, paqueteria...), es realitzarà a
través de la finestreta, no podent accedir a l'interior de la consergeria res més que el personal que allí
treballa. 

 S'ha de garantir la ventilació (preferiblement mitjançant ventilació natural), mentre la consergeria
estiga ocupada, amb la finalitat de permetre la renovació de l'aire en el seu interior. Per a això, es
mantindrà oberta tant la porta com la finestreta d'aquesta, afavorint d'aqueixa manera la ventilació,
així com per a evitar la manipulació de mecanismes d'obertura/tanque de portes. 

 Penjar bosses, maletins o motxilles en penjadors (deixant espai de separació d'almenys un o dos
ganxos entre els uns i els altres), evitant deixar-los en el sòl o sobre altres superfícies que puguen ser
susceptibles d'estar infectades. 

 En finalitzar el procés de neteja i desinfecció realitzat pel personal de neteja el dia anterior, les
portes de les aules ordinàries van quedar obertes. Al matí següent, la conserge obrirà les finestres i
deixarà les portes obertes de totes les aules que seran utilitzades a primera hora. 

 Una vegada obertes les finestres de les classes,  la  conserge obrirà aquelles portes que estant
tancades després del procés de neteja i desinfecció seran utilitzades també a primera hora (sala de
professorat,  despatxos de l'equip directiu,  Secretaria...).  Finalment procedirà a obrir les finestres
d'aquestes dependències perquè l'estada estiga ventilada quan s'incorpore el professorat. 

 Quedaran tancades la resta de dependències que no es tinga constància que vagen a ser utilitzades a
primera hora, per a així afavorir el sistema de comunicació d'espais nets i bruts. 

 Cada vegada que el personal realitze una determinada funció fora de la consergeria que supose
entrar en contacte amb elements o superfícies potencialment infectades, es procedirà a la desinfecció
de mans per a tornar a entrar a la dependència. 

 Després de l'ús d'elements compartits com a telèfon, fotocopiadora, enquadernadora, destructora
de paper... es procedirà a la desinfecció de mans. 

 Quan  es  vaja  a  recollir  alumnat  a  la  classe  o  s'acompanye  a  una  persona  aliena  al  centre,  es
mantindrà en tot moment la distància de seguretat. 

 Minimitzar la manipulació de documentació en format paper i quan no hi haja més remei que fer-ho,
extremar la higiene de mans i evitar tocar-se els ulls, nas, boca o màscara amb elles. 

 Quan hagen de recepcionar documentació en format paper, s'establirà un sistema de quarantena
dels documents durant almenys dos dies, de manera que puguem tindre garanties de la seua possible
desinfecció. 

 Quan s'haja de fer un treball de fotocopiadora s'entregarà en consergeria amb dos dies d'antelació
(excepte  situacions  excepcionals  i  d'urgència),  havent  d'esperar  fins  que  passe  la  quarantena
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corresponent. 

 Cada vegada que es reculla un servei de paqueteria per al centre, es procedirà a la desinfecció de les
mans. El paquet rebut haurà de ser deixat en quarantena el temps corresponent. 

 Al final de l'horari escolar diari, les taules de les consergeries han de quedar totalment lliures de
papers i materials per a procedir a una correcta desinfecció. 

 Al final del  dia,  s'extremarà la neteja,  especialment en aquelles zones que més hagen estat en
contacte amb les persones. 

A més de les mesures de seguretat detallades anteriorment, el personal de consergeria haurà
d'utilitzar els següents equips de protecció individual (*EPI's): 

 Màscara (es recomana tipus FFP2 sense vàlvula preferentment).  Guants quan realitzen funcions en
les quals siga necessari. En el cas del personal que utilitze guants, haurà de continuar mantenint les
mesures d'higiene corresponents (els guants no les substitueixen), havent de ser reemplaçats per a
cada canvi de tasca. En les ocasions en les quals hi haja una major concentració d'alumnat en la zona
pròxima a la consergeria com per exemple l'esbarjo, o en cas que no existisca mampara de metacrilat
en la finestreta, pot ser recomanable l'ús de:  Pantalla facial / ulleres de protecció.

Protocol Covid BIBLIOTECA

La biblioteca és una altra zona important del centre on extremar la vigilància pel fet que és una zona on
normalment se solen produir aglomeracions d'alumnat i es comparteix material (normalment llibres),
entre persones diferents. Per tant és fonamental que es garantisca la prestació dels serveis habituals
sense el menor risc de contagi i propagació de la Covid-19, tant per al personal que atén a la biblioteca
com per als usuaris (alumnat i professorat). 

La dotació higiènica mínima de la biblioteca ha de ser: 

 Dispensador de gel *hidroalcóholico a l'entrada. 

 Esprai d'alcohol del 70%. 

 Dispensador de paper individual (no rotllo de paper higiènic). 

 Netejador desinfectant multiusos de pistola. 

 Caixa de guants d'un sol ús. 

 Diverses  papereres  amb  bossa  protegides  amb  tapa  i  accionades  per  pedal  (en  funció  de  la
superfície). 

 Mampara de separació en el taulell d'atenció per al préstec de llibres, que intentarà deixar una zona
neta entorn de la taula del professorat que atén la biblioteca. A causa de la situació excepcional que
estem vivint, es recomana que igual que altres espais comuns com a aula d'informàtica, aula de música,
plàstica, tallers, sala d'usos múltiples... es replantege el seu ús. 

Protocol Covid MENJADOR ESCOLAR
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Un altre  punt  d'especial  atenció  en  el  centre,  i  on  cal  extremar  les  mesures  de  seguretat  és  el
menjador, ja que l'alumnat està sense màscara i per tant s'haurien d'arbitrar les mesures necessàries
perquè  al  no  poder  utilitzar-les  mentre  menja,  es  guardara  de  manera  obligatòria  la  distància  de
seguretat (almenys dos metres). Per a aconseguir aquesta distància es poden establir diverses opcions,
com per exemple l'increment de la superfície destinada al menjador. 

Queda habilitada l'aula de música com a ampliació d'espais disponibles per a ús de menjador escolar,
quedant dues sales de menjador; una per a ús dels grups estables (Infantil i 1r i 2n de primària)i una
altra per a la resta de grups (també *GCE en aquest curs 21/22), sent de 3r/4t/5é/6é de Primària, des
de torns horaris diferents.Entre grups diferents hi haurà una distància mínima de 1,5m

S'extremarà la higiene de l'espai on vagen a menjar i evitar el contacte amb altres grups. 

La dotació higiènica mínima del menjador ha de ser: 

 Sabó de mans (el gel hidroalcohòlic està desaconsellat per a alumnat que es fique les mans sovint en
la boca, i (és la millor opció des del punt de vista higiènic). 

 Dispensadors  de  gel  desinfectant  hidroalcohòlic  (varis  en  funció  de  la  superfície  i  situats  en
diferents punts del menjador). 

 Dispensador de paper individual. 

 Netejador desinfectant multiusos de pistola. 

 Caixa de guants d'un sol ús. 

 Papereres amb bossa protegides amb tapa i accionades per pedal (diverses en funció de la seua
superfície i situades en diferents punts del menjador). 

 Mampares de separació. 

A causa de l'establiment de torns, caldrà seguir una sèrie d'instruccions: 

 Els torns estaran clarament planificats i escalonats per a evitar l'aglomeració d'alumnat a la porta
del menjador. 

 S'establiran tants torns com siguen necessaris per a complir amb la distància de seguretat entre tot
l'alumnat. 

 La disposició de les taules i cadires ha d'estar establida de tal forma que ocupen el major espai de la
sala, amb la finalitat que es mantinga el compliment de les distàncies de seguretat. 

 L'alumnat procedirà a la neteja i desinfecció de mans de manera prèvia a entrar al menjador (aigua i
sabó ja que és la millor opció des del punt de vista higiènic). En el cas d'alumnat d'infantil i primers
cursos de primària, realitzaran aquesta acció amb ajuda del professorat i personal del menjador.  
L'alumnat anirà entrant amb ordre i mantenint en tot moment la distància de seguretat. 

 L'alumnat de cada torn ocuparà sempre la mateixa taula del menjador encara que hi haja llocs lliures,
no estant permés intercanviar els llocs. 

 En cas que hi haja algun bany obert per a la higiene prèvia i posterior al menjar, es procedirà a la
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seua neteja abans de l'entrada d'un nou torn. 

 Les solucions hidroalcohòliques han de mantindre's allunyades de qualsevol font de calor. 

 Una vegada finalitzada el menjar, es procedirà a nova neteja i higiene de mans. 

 Una vegada finalitzada el menjar d'un dels torns es procedirà a netejar i desinfectar les taules i les
cadires, abans que entre el següent torn. També es procedirà a ventilar la dependència el major temps
possible abans que entre el següent torn. 

 Si és factible s'asseuran el més pròxim possible alumnat que pertanga al mateix grup de classe.
D'igual  manera, es procedirà amb aquells  alumnes i  alumnes que formen part d'un grup estable de
convivència,  havent  de  deixar  més  espai  de  seguretat  entre  grups  diferents,  o  habilitar  torns
específics per a ells. 

 A  l'hora  d'eixir  del  menjador,  s'establirà  igual  que  ocorria  en  l'entrada,  una  eixida  de  forma
ordenada, mantenint en tot moment la distància de seguretat, evitant aglomeracions i encreuaments
innecessaris amb l'alumnat del següent torn. 

 En el  cas  que el  menjador tinga diverses  portes,  es pot habilitar  un circuit  d'entrada i  eixida
independent, la qual cosa evitaria aquestes aglomeracions o l'existència d'encreuaments innecessaris a
la porta.  Una vegada finalitzada el menjar es recomana que l'alumnat abandone el centre. En cas de
no ser possible, s'arbitraran mesures de control per a aconseguir que fora del menjador continuen
mantenint les distàncies de seguretat corresponents. 

S'han de seguir unes normes generals bàsiques: 

 Abans i durant el menjar es procurarà que el menjador tinga la major ventilació possible (de tipus
natural). 

 Per  part  de  cada  centre  s'ha  d'habilitar  un  sistema  perquè  l'alumnat  puga  deixar  de  manera
ordenada  motxilles  i  peces  d'abric  a  la  seua  entrada al  menjador,  de  manera  que  no  estiguen  en
contacte les unes amb les altres. El procediment s'ha de realitzar amb ordre i mantenint les distàncies
de seguretat en tot moment. 

 El temps que ha d'estar l'alumnat en el menjador ha de ser l'estrictament necessari. 

 El centre haurà d'habilitar un sistema perquè una vegada l'alumnat haja finalitzat el menjar i es vaja
al pati fins que el recullen els seus pares o comencen les activitats a les quals estan apuntats, l'espera
es realitze de manera ordenada, per grups de convivència i mantenint la distància de seguretat. Per a
això s'establirà un sistema que el dels esbarjos. 

 El personal treballador que realitze el servei de menjador, i els monitors i monitores que ajuden a
aquest servei, extremaran les mesures d'higiene (augmentar la freqüència en la desinfecció de mans),
protecció i prevenció del personal (haurà d'utilitzar almenys guants i màscara tipus FFP2). En el cas
d'alumnat  de  poca  edat  o  pertanyents  a  grups  estables  de  convivència,  també  es  podria  utilitzar
pantalla facial. Així mateix, s'hauria d'utilitzar pantalla facial/ulleres protectores si el menjador és
xicotet o amb baixa ventilació. 

 En el  cas  del  personal  que  utilitze  guants,  haurà de continuar  mantenint  les mesures  d'higiene
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extremes corresponents (no les substitueixen), havent de ser reemplaçats per a cada canvi de tasca. 

 El personal treballador que realitze el servei en taula haurà de procurar garantir la distància de
seguretat amb l'alumnat en tot moment. 

 Es procurarà que les mateixes persones siguen les que atenguen sempre el mateix grup d'alumnat. 

 A l'hora de situar als alumnes i alumnes en les taules, cal evitar mesclar grups en la mateixa taula
(distància entre grup i grup de 1,5m)

 El menjar, elements i útils que es vagen a utilitzar durant el servei de menjador, ocuparan espais
protegits  del  contacte  amb  l'alumnat,  podent  utilitzar-se  en  cas  de  ser  necessari  mampares  de
separació que delimiten l'espai on està situada el menjar, elements i útils i on se situa l'alumnat. 

 Preferentment, s'utilitzaran estovalles d'un sol ús, sent rebutjats de manera segura una vegada
utilitzats. 

 L'alumnat no compartirà menjar o beguda. 

 S'eliminaran productes d'autoservei de les taules (pitxers d'aigua, vinagreres, setrills, etc.) sent
recomanable ser servits pel personal del menjador. 

 La distribució d'aigua perquè l'alumnat bega és recomanable fer-la en botelles individuals. 

 S'extremarà la neteja i desinfecció de tot el material utilitzat en el menjador: 

 En el cas d'ús d'elements i útils reutilitzables, la rentada i la desinfecció de la vaixella, coberteria i
cristalleria  (inclosa  la  que  no  s'haja  usat,  però  haja  pogut  estar  en  contacte  amb  l'alumnat),  es
realitzarà  preferentment  en  el  rentavaixella,  utilitzant  programes  de  temperatures  altes,  que
garanteix els més de 60° i el temps necessari perquè s'inactive el SARS-CoV-2. 

 Els elements i útils utilitzats en el servei de menjador, com la vaixella, cristalleria coberteria o
*mantelería  (en  cas  de  no  utilitzar-se  els  d'un  sol  ús)...  una  vegada  nets  i  higienitzats,
s'emmagatzemaran en llocs tancats, lluny de zones de pas de l'alumnat i treballadors, no sent utilitzats
fins a l'endemà. També és recomanable la substitució de les habituals bosses de plàstic, per bosses en
format paper. 

Els  equips  de  protecció  individual  (*EPI's),  recomanats  per  al  personal  que  treballe  en  el
menjador són els següents: 

 Màscara (es recomana tipus FFP2 sense vàlvula preferentment). 

 Pantalla facial / ulleres de protecció. 

 Guants.

Protocol Covid BANYS

Els banys dels centres educatius són una de les zones més concorregudes i visitades pels membres de la
comunitat educativa (la  pràctica totalitat de l'alumnat, professorat i  resta de personal  del  centre
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passa  almenys  una  vegada  al  dia  per  aquesta  dependència),  i  per  tant  són  espais  potencialment
perillosos.  Un  dels  principals  problemes  als  quals  hauran  d'enfrontar-se  col·legis  i  instituts  és
l'escassetat, l'antiguitat i l'estat dels lavabos dels centres educatius. A això caldria sumar a més la
disminució del 50% de cabines/urinaris en aquells lavabos més grans (de més de 4 metres quadrats), la
qual cosa suposarà una major reducció de llocs reals, suposant això una situació quasi impossible de
solucionar. Tot això suposarà que encara que s'establisca una adequada distribució d'usuaris per a cada
bany (és important garantir que siga sempre el mateix alumnat el que acudisca a ell), la concentració de
persones en aquesta dependència pot oscil·lar entre 50 alumnes/as (si s'assigna a dues classes) fins a
100/150 o fins i tot més alumnes/as diferents en alguns banys, la qual cosa farà que aquests espais
siguen punts crítics a l'hora d'una possible transmissió. Sent un problema de difícil solució des del punt
de vista arquitectònic, l'única cosa factible és extremar la neteja d'aquests espais amb un reforç del
personal  de  neteja  durant  l'horari  escolar.  Un  altre  problema  relacionat  amb  l'ús  del  lavabo  és
l'aglomeració d'alumnat durant l'esbarjo. Des del punt de vista higienicosanitari aqueixa situació és una
autèntica bomba biològica (problemes en el manteniment de la distància de seguretat, mescla d'alumnat
de diferents grups, relaxació en l'ús de la màscara dins del lavabo, dificultat del manteniment de la
higiene en passar tant d'alumnat pel mateix punt en un espai tan curt de temps...). Per a escometre la
solució a aquest problema es durà a terme un escalonament d'alumnat, afavorint unes rutines per a l'ús
dels lavabos evitant així aglomeracions innecessàries. Actualment es tenen més dubtes que certeses en
el relacionat amb la transmissió del SARS-CoV-2 per la femta i l'orina (transmissió fecal-oral). Sí que
es coneix que les restes del virus s'eliminen per la femta, i hi ha un estudi elaborat per la Universitat
de *Yangzhou publicat en la revista *Physics *of *Fluids que indica que el virus es deposita en la tassa
del vàter i el procés de tirar de la cadena pot generar aerosols potencialment infectats. En data de hui,
l'OMS, declara la transmissió fecal-oral com molt improbable. Sobre la base de la informació actual, el
perill en els lavabos és el mateix que en altres espais (bàsicament entrar en contacte amb superfícies
potencialment infectades), incrementat pel gran flux de persones que entren en la dependència al cap
del dia. 

La dotació higiènica mínima d'un lavabo ha de ser: 

 Dispensador de sabó de mans (és la millor opció des del punt de vista higiènic). 

 Dispensador de gel desinfectant hidroalcohòlic. 

 Dispensador de paper individual.  Paperera amb bossa protegida amb tapa i accionada per pedal. 

Les recomanacions que han de seguir els usuaris dels lavabos per a minimitzar el risc de contagi per
coronavirus són: 

 És important que cada lavabo siga sempre utilitzat pel mateix grup d'alumnat perquè en cas que hi
haja algun possible contagi es puga establir el seu rastreig. Per a això es pot establir el criteri de grups
de  classe  pròxims  al  lavabo,  ús  de  banys  per  cada  cicle,  per  cada  etapa,  per  grups  estables  de
convivència... 

 S'habilitarà un bany específic per al personal docent i no docent del centre, evitant utilitzar en tot
cas els lavabos destinats a l'alumnat. 

 S'establirà un aforament màxim,  que limitarà el  número d'alumnat que puga accedir  de manera
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simultània, de manera que es mantinga entre tots els usuaris que puguen accedir al mateix temps la
distància social (2 metres). 

 En el cas de lavabos de fins a quatre metres quadrats es fomentarà l'ús individual dels banys, excepte
l'excepció d'alumnat dependent que requerisca assistència, i en aquest cas també es permetrà l'accés
al seu acompanyant.

 En el cas de lavabos de més de quatre metres quadrats que compten amb més d'una cabina o urinari,
l'ocupació màxima serà del cinquanta per cent del nombre de cabines i urinaris que tinga l'estada,
havent de mantindre's durant el seu ús la distància de seguretat. 

 Se senyalitzarà la distància de seguretat mitjançant marques en el sòl. 

 Es posarà informació visual a les portes dels lavabos indicant l'aforament i les normes d'ús del bany i
la correcta higiene de mans. 

 És  fonamental  mantindre  una  correcta  ventilació  dels  banys.  S'ha  de  garantir  la  ventilació
(preferiblement  mitjançant  ventilació  natural),  durant  tota  la  jornada  escolar,  amb  la  finalitat
d'afavorir la renovació de l'aire en el seu interior (mantenint les finestres obertes durant tota la
jornada escolar). 

 Si  el  bany és interior i  només disposa d'extractors,  s'hauran de mantindre encesos durant tot
l'horari escolar. 

 S'ha d'assegurar en tot moment el subministrament del material higiènic necessari (sabó, paper d'un
sol ús d'un sol ús...). 

 S'evitarà l'aglomeració d'alumnat a les portes del bany en tot moment. 

 En cas de necessitat d'anar al servei, l'alumnat es dirigirà ÚNICAMENT al bany que té assignat. 
Encara que des del punt de vista pedagògic no és el més recomanable, per qüestions de seguretat i per
a evitar aglomeracions en moments puntuals, els serveis s'utilitzaran preferentment en les hores de
classe, sent excepcional l'ús del bany en l'esbarjo. 

 Si un alumne o alumna té la necessitat urgent d'anar al bany en l'esbarjo, el comunicarà al tutor/a,
que el/l'acompanyarà al lavabo que té assignat/a. 

 Es procedirà a la rentada de mans tant a l'entrada com a l'eixida del bany. 

 S'ha d'emportar màscara durant tot el temps que s'estiga en el bany. 

 Quan  es  vaja  a  tirar  de la  cadena,  s'ha de fer  amb la  tapa tancada  per  a  evitar  la  formació
d'aerosols potencialment infectats que es propaguen a l'aire. 

 Les aixetes s'utilitzaran de manera exclusiva per a la  higiene de mans,  quedant terminantment
prohibit utilitzar-los per a beure aigua, o omplir les botelles. 

 S'evitarà tocar directament amb les mans (s'haurà d'utilitzar un paper), aquelles superfícies on hi
ha un major risc de contagi, poms i panys, cisternes i cadena de vàter... 

 Es recomana la instal·lació de dispositius no tàctils, en aixetes i dispensadors de sabó. 
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 L'assecat de les mans es realitzarà exclusivament mitjançant paper d'un sol ús, quedant totalment
desaconsellat l'ús d'assecadors de mans. És recomanable l'ús de dispensador de paper *secamanos
(dispositius que tiren i tallen el paper sense necessitat d'entrar en contacte amb el paper de la zona de
tall). 

 En els lavabos han d'existir papereres amb bossa protegides amb tapa i accionades per pedal. 

 Se sol·licitarà la higiene dels lavabos durant tota la jornada escolar, extremant la freqüència en la
higiene i desinfecció mitjançant el major nombre de neteges possibles (almenys dues/tres vegades al
dia). 

 S'ha d'extremar la neteja en aquelles zones que més hagen pogut estar en contacte amb persones).
El professorat acompanyant que ajude a l'alumnat dependent hauria d'extremar la protecció en poder
entrar en contacte amb fluids, possibles esquitxades, la presència de *gotículas projectades i suspeses
en l'ambient (esternuts, tos...). 

 Per a això és recomanable l'ús dels següents equips de protecció individual (*EPI's): 

 Bata (que hauria de ser llavada de manera diària per damunt dels 60é). 

 Màscara (es recomana tipus FFP2 sense vàlvula). 

 Pantalla facial / ulleres de protecció. 

 Guants.

PROTOCOLS ESPECÍFICS 

        Protocol *Covid ENTRADA i EIXIDA del centre 

Si existeix una situació crítica i que pot comprometre la salut de la comunitat educativa serà l'entrada
i eixida tant al col·legi, com la d'entrada i eixida a l'esbarjo. Per aqueix motiu és fonamental arbitrar
les fórmules oportunes per a minimitzar els riscos en tots dos casos. Aqueixes mesures passen per dues
decisions  que  poden  adoptar-se  de  manera  individual  o  ser  complementàries  entre  si,  com  són
l'escalonat en l'entrada i eixida del centre i/o l'ús de les diferents entrades al centre com a manera de
disminuir les aglomeracions, i poder aplicar les corresponents distàncies de seguretat. 

ACCÉS Al CENTRE 

Com a norma general, la família de l'alumnat (les persones adultes que acompanyen a l'alumnat deurien
no pertànyer als grups de risc o vulnerables), no accedirà al centre (excepte situacions excepcionals),
devent en cas d'acompanyar a aquest, guardar la distància se seguretat amb la resta de persones que hi
haja fora del centre. Les famílies o tutors, només podran entrar a l'edifici escolar en cas de necessitat
o indicació del professorat o de l'equip directiu, complint sempre les mesures de prevenció i higiene.
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L'alumnat podrà entrar al centre amb el seu material de treball, una botella (clarament identificada)
amb l'aigua suficient per a la seua hidratació (no estarà permés emplenar-la dins), una màscara posada
(que es trobe en perfectes condicions)  i  una altra de recanvi  guardada en un sobre de paper (cal
recordar que les màscares quirúrgiques només tenen un període de duració de 4/6 hores), així com
l'esmorzar per a l'esbarjo. L'alumnat podrà no usar màscara quan existisca algun problema de salut
acreditat que el desaconselle, alguna necessitat de suport educatiu reconeguda que puga interferir en
el seu ús, que per la seua situació de discapacitat o dependència no dispose d'autonomia per a llevar-se
la  màscara,  o  bé  presenten  alteracions  de  conducta  que  facen  inviable  la  seua  utilització  sent
recomanable en aquests casos altres mesures compensatòries. La presa de temperatura de l'alumnat a
l'entrada del col·legi per a comprovar si té febre està totalment desaconsellada, pels dubtes jurídics
de la mesura i per les possibles responsabilitats en les quals podrien incórrer els centres que així ho
feren, i més quan es tracta de menors d'edat. Per aqueix motiu, i com única solució viable (de manera
prèvia a l'entrada de l'alumnat al centre el primer dia), els progenitors de l'alumnat hauran de signar un
compromís per escrit, on es comprometen al fet que si el seu fill o filla presenta febre, tos, diarrea o
ha tingut contacte amb alguna persona malalta o amb indicis d'estar-ho, no assistirà al centre, fins que
haja sigut valorat/pel seu metge o pediatre. L'escalonat de temps a l'entrada i eixida en un centre
escolar és una molt bona fórmula en matèria de seguretat, atenent qüestions organitzatives del centre.
Per aqueix motiu,  i  si  l'opció d'ús de diferents entrades al centre és suficient,  es recomana triar
aquesta opció de manera preferent.  

El protocol  d'entrada i eixida  per al curs 21/22 de l'edifici  escolar serà com aquest curs
passat:

 Utilització de les dues portes d'accés disponibles per a evitar aglomeracions a l'entrada. S'obriran
les dues fulles de cada porta principal.

 A cada grup classe se li assignarà una porta d'entrada i eixida al centre (serà sempre la mateixa). 

 En funció de la porta d'entrada/eixida, a cada grup se li assignarà l'aula més pròxima a aquesta
porta. 

 Dins del pati, no es formaran files, pujant directament a les aules amb els respectius docents i/o
tutors responsables.

 La separació entre les files de cada classe en el desplaçament fins a l'aula serà la màxima possible
(mínim 1'5 metres). 

 Amb la finalitat d'evitar encreuaments innecessaris, per a l'assignació de files a cada grup s'ha de
tindre  en  compte  l'ordre  d'entrada  a  l'edifici,  de  manera  que  les  files  més  pròximes  a  la  porta
d'entrada han de ser les primeres a entrar. 

 En finalitzar els ESBARJOS i mentre les condicions ambientals ho permeten, i fins que toque el
senyal (música) d'entrada, és preferible que l'alumnat espere la seua incorporació a classe dins de
l'espai assignat al pati d'esbarjo, però en l'exterior de l'edifici. 

 Una vegada oberta la porta del centre (es recomana que siga amb temps suficient abans que toque el
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senyal  d'entrada,  per  a  evitar  aglomeracions  d'alumnat  i  pares/mares  en  l'exterior  del  centre),
l'alumnat entrarà mantenint la distància de seguretat per l'accés que tinga assignat, i es dirigirà a
l'aula que tinga establida. 

 L'assignació de portes d'entrada, patis i ordre de les files en cada pati, s'ha de realitzar tenint en
compte l'ordre d'entrada a l'edifici, amb la finalitat d'evitar encreuaments innecessaris. 

 L'alumnat haurà de portar màscara durant tot el temps (la normativa actual imposa l'ús de màscara
en tot moment excepte les excepcions previstes). 

 Durant el desplaçament de l'alumnat per l'interior del centre, els alumnes i alumnes evitaran tocar
les parets, passamans de les escales i objectes que trobe al seu pas. 

 Per a evitar aglomeracions, l'eixida de l'alumnat es realitzarà per les mateixes portes per les quals
va  entrar  al  començament  de  les  classes.  L'escalonament  a  l'hora  d'entrar  i  eixir  del  centre  és
obligatori. 

 En el cas d'alumnat d'infantil de 3 anys (sobretot durant l'etapa d'adaptació en la qual es troben
més *desubicados), i com se sol fer tots els anys, és fonamental el suport del professorat (suport,
PT...),  en l'entrada de l'alumnat d'infantil  de 3 anys,  especialment en la fase d'adaptació d'aquest
alumnat. 

 Es recomana que les persones adultes que acompanyen a l'alumnat no pertanguen als grups de risc o
vulnerables. 

 A l'entrada, l'alumnat procedirà a llavar-se les mans amb sabó abans de començar les activitats del
dia. 

 Durant el desplaçament de l'alumnat per l'interior del centre es tractarà d'evitar en la mesura que
siga possible que l'alumnat toque les parets, passamans de les escales i objectes que trobe al seu pas. 

 El procediment d'eixida també es realitzarà d'una forma semblant a la resta d'alumnat. 

 Aquells alumnes i alumnes que formant part d'un grup estable de convivència vagen al menjador,
seran recollits/as pels monitors i monitores que garantiran que no hi haja contacte de l'alumnat amb
altres grups (havent de ser sempre el mateix monitor o monitora per a cada grup).

Protocol Covid ESBARJO 

Una altra situació crítica i que va en el mateix sentit que l'entrada i eixida al centre educatiu, es
produeix a l'eixida i l'entrada de l'esbarjo. Igual que en el primer cas, és clau evitar aglomeracions
d'alumnat, encreuaments innecessaris pels patis i corredors i manteniment de la distància de seguretat.
Per  qüestions  de  seguretat,   l'alumnat  esmorzarà  al  pati  a  l'aire  lliure  assegut  en  la  seua  àrea
corresponent i respectant les normes de no parlar mentre s'esmorza. Cada alumne o alumna haurà de
vindre amb el seu esmorzar en un recipient tancat tipus "*tupperware" que d'una banda protegeix el
menjar fins al seu consum, i per una altra facilita l'esmorzar ja que l'alumnat el pot utilitzar per a no
donar suport al menjar en superfícies potencialment infectades (taula, bossa...). 

A causa de la climatologia, en els grups d'Ed. Primària s'aprova en claustre  la opció d'esmorzar
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a l'aula el grups d’infantil i de 1er i 2on i al pati la resta de grups de 3er a 6é de primària ja que
en aqueix moment s'han de llevar la màscara. Una vegada finalitzat l'esmorzar, i quan sone el
senyal, l'alumnat que ha esmorzat a l'aula es prepararà per a l'eixida al pati que té assignat.
L'alumnat que ha esmorzat al pati, romandrà en l'espai assignat.

El procés d'eixida i entrada de l'esbarjo es realitzarà mitjançant el mateix procediment que l'entrada i
eixida  del  centre.  La  intenció  és  que  l'alumnat  interioritze  el  mateix  protocol  per  a  totes  dues
situacions.  L'alumne o alumna que entra per una determinada porta i utilitza un pati per a esperar
entrar a classe, utilitzarà el mateix pati per a l'esbarjo. 

 Sota la supervisió del professorat d'última hora es procedirà al desallotjament ordenat de cada aula.
Primerament  eixirà  del  centre  havent  de  mantindre  l'alumnat  en  tot  moment  la  distància  de
seguretat. 

 Per a l'estada de l'alumnat al pati és important sectoritzar l'espai existent (maximitzant els espais
perquè l'alumnat tinga la major superfície possible per a moure's), limitant en la mesura del possible el
contacte entre els diferents grups-classe, la qual cosa serà obligatori en el cas de grups de convivència
escolar. 

Durant l'esbarjo s'han de seguir a més les següents normes de seguretat: 

 Durant l'esbarjo, les fonts d'aigua del centre estaran tancades. 

 En realitzar l'esmorzar en la classe, és recomanable que l'alumnat no isca amb menjar a l'esbarjo. 

 No estarà permés que l'alumnat canvie de sector ni de pati durant l'esbarjo. 

 No es podran realitzar jocs de grup que supose compartir objectes, joguets, pilotes, que hi haja
contacte entre l'alumnat, o que supose mesclar grups diferents. 

 L'ús de pilotes de qualsevol tipus està totalment desaconsellat. 

 L'alumnat no compartirà la seua botella d'aigua amb un altre company o companya. 

 Si un alumne o alumna té una necessitat urgent d'anar al bany en l'esbarjo, el demanarà al tutor/a,
que el/l'acompanyarà al que té assignat. 

 L'ús de màscara durant l'esbarjo és obligatori (la normativa actual imposa l'ús de màscara en tot
moment excepte les excepcions previstes), ja que no es pot garantir el distanciament físic. Aquesta
mesura  no  seria  aplicable  als  grups  estables  de  convivència  d'Infantil  (és  recomanable  que  no
coincidisquen amb la resta d'alumnat en l'esbarjo), però en aqueix cas caldria extremar les mesures
d'impossibilitat de contacte amb altres grups diferents. 

 Desinfecció de mans abans i després de l'esbarjo. 

L'entrada a classe una vegada finalitzat l'esbarjo es realitzarà de la mateixa manera que com es fa en
entrar al centre a primera hora: 
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 L'alumnat serà recollit pel tutor/a en la zona de joc assignada per al seu curs al pati, mantenint la
distància de seguretat. 

 Durant el desplaçament de l'alumnat per l'interior del centre, els alumnes i alumnes evitaran tocar
les parets, passamans de les escales i objectes que trobe al seu pas. En el cas d'alumnat que forme part
dels  grups  estables de convivència  la  fase  d'esbarjo es realitzarà d'una forma similar,  esmorzant
l'alumnat prèviament a l'aula (inclòs el procés de desinfecció de taules i  mans),  i  eixirà al  pati de
manera escalonada respecte a la  resta d'alumnat del  centre.  El  procediment d'entrada i  eixida es
realitzarà  mantenint  la  distància  de  seguretat  corresponent.  Es  recomana  l'ús  de  màscara  en  els
esbarjos donada la dificultat de garantir un distanciament físic (en l'actualitat l'ús de màscara és
obligatori  en  tot  moment  excepte  les  excepcions  previstes).  Això  no  seria  aplicable  als  grups  de
convivència  escolar  quan  es  puga  garantir  un  clar  distanciament  entre  els  diferents  grups  durant
l'esbarjo. 

Protocol Covid COMUNICACIÓ D'ESPAIS NETS I BRUTS 

Una part importe del procés de neteja i desinfecció d'un centre educatiu radica a saber amb tota
certesa que espais han de ser netejats i desinfectats, per a evitar així, que de manera accidental, es
puga quedar sense netejar i higienitzar un espai potencialment infectat. Cal recordar que el SARS-CoV-
2 sobreviu un temps determinat sobre superfícies, període que varia en funció de la mena de superfície
que  es  tracte.  Per  tant,  és  imprescindible  establir  un  sistema  eficaç  de  comunicació  d'espais
nets/bruts, per a facilitar la seua neteja i desinfecció. 

El sistema proposat podria ser: 

 A primera hora del matí totes les dependències del centre estaran tancades i romandran d'aqueixa
forma fins que siguen utilitzades per una persona o grup de persones. Aquelles dependències que al
final del dia no hagen sigut utilitzades continuaran tancades i per tant no hauran de ser desinfectades. 

 En el marc de la porta o en la pròpia porta de cada dependència es penjarà una doble cartolina verda
(net) i roja (brut). Una cara serà de color roja i una altra de color verd. 

 Al començament del dia les cartolines de totes les dependències començaran de color verd (net). 

 Quan qualsevol persona entre en una dependència (l'alumnat i professorat a una classe, el docent al
seu departament, un alumne o alumna al lavabo, un tutor o tutora i un pare o una mare a la sala de
tutoria...), la cartolina es posarà de la part roja (bruta) i aqueixa dependència haurà de ser netejada i
desinfectada almenys, al final del dia de manera obligatòria. 

 Quan l'alumnat per qüestions de desdoblegues... haja de canviar d'aula i entre en una classe que haja
sigut utilitzada prèviament per un altre grup (cartolina roja), es procedirà a netejar amb el netejador
desinfectant la part del mobiliari que utilitzarà (taula i cadira). Després de la neteja, els materials
emprats es rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a la desinfecció de mans. 

Protocol Covid de NETEJA 
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Si hi ha una mesura fonamental i estratègica per a tractar de contindre la propagació del virus SARS-
CoV-2, i així poder aconseguir un centre educatiu segur, és extremar la neteja i desinfecció del col·legi:

 Neteja es refereix a l'eliminació de brutícia de les superfícies, incloent els gèrmens mitjançant l'ús
de detergents. La neteja sola no mata o desactiva els gèrmens, però redueix el seu número i per tant
disminueix el risc de transmissió de la infecció. 

 La desinfecció empra productes químics com són els viricides que maten o desactiven els gèrmens de
les  superfícies.  Aquest  procediment  no  elimina  necessàriament  la  brutícia,  però  sí  que  mata  els
organismes nocius que queden en una superfície. Després de la neteja, la desinfecció redueix el risc de
transmissió de la infecció. Juntament amb la neteja i la desinfecció, la ventilació també és important
perquè aconsegueix mantindre una bona qualitat de l'aire interior, fonamental quan es passarà molt de
temps en ambients tancats. 

Les pautes per a realitzar una adequada neteja i desinfecció d'un espai escolar són les següents: 

 En la situació actual a la qual ens enfrontem, han de realitzar-se les labors de neteja i desinfecció
amb  molta  major  freqüència  de  l'habitual,  extremant-se  les  mesures  d'higiene  i  reforçant  la
desinfecció dels punts crítics establits pel centre educatiu. 

 Es recomana realitzar almenys tres períodes de neteja i desinfecció al llarg del dia (l'últim al final
de les classes, havent de ser aquest realitzat en profunditat). 

 Es prestarà especial atenció a les superfícies i equipaments de major contacte: manilles de portes,
interruptors, taules, cadires, sòls, escales, finestres, marcs de les portes, material de treball, serveis
higiènics,  taquilles,  passamans de les  escales,  telèfons,  folres  de plàstic  dels  possibles llibres que
queden a l'aula, penjadors, ascensor … 

 S'arbitraran  fórmules  per  a  tractar  de  protegir  aquells  elements  en  els  quals  siga  més difícil
realitzar la seua desinfecció (comandaments de projectors, teclats i ratolins d'ordinadors...). 

 També es prestarà especial interés als accessos al centre i patis d'esbarjo. 

 Per a la desinfecció s'utilitzarà lleixiu d'ús domèstic diluïda al 0,1% en aigua a temperatura ambient,
preparada el mateix dia de ser utilitzada. En superfícies en les quals no es pot utilitzar lleixiu, podrà
emprar-se etanol al 70%. 

 Els  recipients  amb  material  d'un  sol  ús,  distribuïts  per  tot  el  centre  (papereres  amb  bossa
protegides amb tapa i accionades per pedal), es buidaran de manera freqüent i es mantindran sempre
nets. 

 Per a la neteja i desinfecció es recomana l'ús de draps d'un sol ús o paper, en el cas de personal de
neteja o paper d'un sol ús en el cas d'alumnat i professorat, procedint-se a efectuar la neteja des de
les zones potencialment més netes a les més brutes i canviant de drap o paper de manera freqüent. 

 De manera diària es vigilarà el funcionament i neteja de sanitaris i aixetes de lavabos. 

 A més del procés de neteja i desinfecció, és necessari ventilar les instal·lacions assegurant una
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renovació de l'aire pel que al final de la jornada escolar, les portes i finestres de les aules, despatxos, i
en  general  qualsevol  dependència,  quedaran  obertes  fins  que  es  procedisca  al  procés  de  neteja  i
desinfecció per part del personal de neteja. 

 La ventilació forçada per processos mecànics com a ventiladors o aparells d'aire condicionat està
desaconsellada. En tot cas, si són utilitzats per a la ventilació de dependències, ho seran després que
l'espai  haja  sigut  desinfectat.  A  més,  si  s'usa  aquest  tipus  de  dispositius  per  a  la  ventilació,  és
recomanable un adequat manteniment periòdic d'aquests. 

 En  les  zones  comunes  i  aules,  s'haurà  de  revisar  (almenys  diàriament),  el  funcionament  dels
dispensadors de sabó, gel desinfectant, paper d'un sol ús, etc.… procedint a reparar o substituir aquells
equips que es troben avariats. 

 En finalitzar el procés d'higiene i desinfecció del centre, el personal de neteja deixarà obertes les
portes  de  les  aules  ordinàries  assignades  als  diferents  cursos,  ja  que  es  té  garantia  que  seran
utilitzades l'endemà, afavorint així la seua ventilació. 

 La resta de les portes del centre (sala de professorat, despatxos, secretaria, aules específiques
utilitzades aqueix dia...), es tancaran una vegada netejades i desinfectades, i es col·locarà en aquest
moment la  doble  cartolina  en el  color verd el  que  indicarà que aquests  espais  estan desinfectats,
facilitant així el sistema de comunicació d'espais nets i bruts al professorat. 

 Quan el professorat l'endemà òbriga alguna de les portes tancades, tornarà la cartolina al color roig
indicant al servei de neteja que aquesta dependència ha de ser desinfectada al final del dia. 

 L'alumnat  i  el  professorat  col·laboraran amb la  neteja  i  desinfecció  del  centre  deixant  el  més
buidades possible les superfícies de treball (aules, sala de professorat, departaments...), quedant en
aquestes superfícies només l'estrictament necessari. 

 Encara que es prendrà l'aula de grup com a aula de referència de l'alumnat, donada la situació que
pot donar-se  en la  qual  l'alumne o alumna haja  de canviar  d'aula  per  qüestions  de desdoblegues...
l'alumnat que entre en una classe que haja sigut utilitzada prèviament per un altre grup (cartolina roja),
es procedirà a netejar amb el netejador desinfectant la part del mobiliari que utilitzarà (taula i cadira).
Sempre serà l'alumnat que entre en classe el que realitze aquesta operació amb l'objectiu de garantir
que  el  mobiliari  que  utilitzarà  està  desinfectat.  Després  de  la  neteja,  els  materials  emprats  es
rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a la desinfecció de mans.

 La  direcció  del  centre  coordinarà  amb els  responsables  de  l'empresa  i  amb la  Conselleria
d'Educació per a l'organització de la neteja i desinfecció, principalment de les superfícies o zones
de major contacte i afluència d'alumnat.. 

  El procés de desinfecció s'ha de realitzar amb productes que apareguen en la llista de viricides
autoritzats  a  Espanya  pel  Ministeri  de  Sanitat:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncovchina/documentos/lis
tado_virucidas.pdf De manera ocasional  i  davant una potencial  falta de subministrament,  també es
poden elaborar de manera senzilla: Dissolució de lleixiu (hipoclorit sòdic). Un dels desinfectants més
efectius  en la  inactivació  del  coronavirus  SARS-CoV-2 i  recomanat  des  dels  diferents  organismes
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nacionals i internacionals és el lleixiu. Els lleixius, incloguen o no els additius necessaris per a la seua
comercialització, han de contindre entre 35 i 100 grams per litre de clor actiu per a ser considerades
com a tal. 

 Si el lleixiu conté 50 o més grams de clor actiu per litre, s'utilitzen 20 mil·lilitres de lleixiu (dues
cullerades  soperes  grans,  aproximadament)  i  s'afig  aigua  fins  a  completar  el  litre.  Amb  això
s'aconsegueix una dissolució amb una concentració d'hipoclorit al 0,1% o superior. 

 Si el lleixiu té una concentració de clor actiu inferior a 50 g/L, s'utilitza 30 ml de lleixiu (tres
cullerades)  i  s'afig aigua fins a completar el  litre.  Dissolució  d'etanol  al  70%. A causa de la seua
activitat viricida, i sobre la base de la seua efectivitat sobre altres tipus de coronavirus, l'alcohol etílic
diluït (70%) està indicat per a la desinfecció de determinats materials mèdics contaminats per SARS-
CoV-2. Per a aquelles superfícies que puguen ser danyades per l'ús de lleixiu es pot utilitzar etanol al
70%  partint  de  l'alcohol  de  96%,  diluint-lo  amb  aigua  destil·lada.  El  procés  per  a  obtindre  100
mil·lilitres d'etanol al 70%, consisteix a mesclar 73 mil·lilitres d'alcohol al 96% completar *lasta els
100 mil·lilitres amb aigua destil·lada. Finalment es mescla bé la dissolució.

Protocol Covid ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I TALLERS 

Per a les activitats extraescolars i complementàries es mantindran, de manera general, les següents 
mesures de protecció, prevenció i protecció:

 • El programa anual d'activitats complementàries i extraescolars del curs 2021- 2022 s'ajustarà a 
l'evolució de la pandèmia Covid-19. 

• Els centres podran organitzar aquestes activitats sempre que es puga garantir la distància mínima 
interpersonal de 1,2 metres, entre alumnat de diferents grups, i que, a més, es dispose d'un registre 
amb la relació de l'alumnat assistent, de manera que, en el cas de detectar un contagi, es puga fer la 
traçabilitat sobre les persones que s'haurien d'aïllar.

 • Es recomana mantindre en la mesura que siga possible els *GCE a l'hora de realitzar les activitats. 

• S'escalonarà l'entrada i eixida en aquestes activitats amb l'objectiu d'evitar contactes innecessaris i

massificació en accessos, especialment si hi ha diferents grups al mateix temps .

 • Es prioritzaran activitats a l'aire lliure per al desenvolupament d'aquesta mena d'activitats. 

• En les activitats matinals i extraescolars es limitarà l'aforament i contactes mitjançant grups 
reduïts, amb un màxim de 20 xiquets/as en l'escenari de nova normalitat, i de 15 en la resta dels nivells
d'alerta. Es permetrà la interacció entre grups d'edats similars a l'aire lliure en nova normalitat, però 
no en la resta dels escenaris de risc.

 • Respecte a l'ús de màscares s'estarà al que es disposa en l'apartat corresponent d'aquest protocol.

 • Si s'organitza desdejuni o berenar es farà si pot ser a l'aire lliure, per *GCE i garantint l'adequada 
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ventilació en tot moment. 

 •Es poden compartir els objectes necessaris per a la realització de l'activitat extraescolar (pilotes, 
fitxes d'escacs, cintes, etc.) realitzant abans i després de l'activitat higiene de mans, i netejant els 
materials entre canvis de grups. 

ASPECTES IMPORTANTS

 Les  activitats  físiques  i  esportives  es  realitzaran  al  pati  d'esbarjo  i  instal·lacions  esportives
externes.  Aquestes  activitats,  en  cas  de  no  poder-se  realitzar  per  inclemències  *metereológicas,
quedaran anul·lades, sent l'alumnat recollit per la seua família en finalitzar el menjador escolar.

 Les activitats extraescolars i  serveis oferits es limitaran al  màxim, i  tiraran avant sempre que
complisquen amb totes les mesures de seguretat.

 Les activitats extraescolars gestionades per l'AMPA del centre es regularan segons el present Pla
de Contingència.  No obstant això; les entitats externes que fan ús de les instal·lacions del centre,
hauran de presentar el seu propi Pla de Contingència a la direcció del centre per a ser portades al
Consell Escolar

INFORMACIÓ D'INTERÉS

Tenint en compte tota la informació exposada anteriorment, detallem la informació rellevant a tindre
en compte per a aconseguir el màxim compliment de les instruccions facilitades pel present  Pla de
Contingència:

En el desplaçament al/del centre educatiu:
S'han  organitzat torns d'entrada i d'eixida al centre de treball tant de l'alumnat com del personal
docent i no docent, evitant així les aglomeracions. Entraran d'un en un (ús obligatori de màscara des dels
6 anys) evitant les aglomeracions i seguint els itineraris previstos en l'Annex II (pla) per a l'entrada i
eixida del centre.

                                  HORARI ENTRADA:    

9.00 h: GRUPS DE 1r/2n PRIMÀRIA (PORTA PRINCIPAL)
ACCEDIRAN D'UN EN UN I DIRECTES A l'AULA ACOMPANYATS DEL SEU TUTOR/A

9.05 H : GRUPS INFANTIL (PORTA PRINCIPAL )
Les tutores juntament amb el personal docent de suport, esperaran al grup en l'entrada del col·legi per
a formar files i accedir a l'aula corresponent de cada grupo.la entrada es realitzarà una vegada entren
els grups de 1r i 2n de primària

9.00 H: GRUPS DE 3r/4t/5é/6é PRIMÀRIA (PORTA ACCÉS CUINA) 
DIRECTES A les CLASSES ACOMPANYATS PELS TUTORS/AS.

                                     HORARI EIXIDA:   
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13.45 H : GRUPS INFANTIL (PORTA PRINCIPAL )
       1)ESPAI MENJADOR ESCOLAR (USUARIS MENJADOR)

        2)PORTA PRINCIPAL (NO USUARIS MENJADOR)

 13.55 H: GRUPS DE 1r/2n PRIMÀRIA (PORTA PRINCIPAL )
                 1)ESPAI MENJADOR ESCOLAR (USUARIS MENJADOR)
                 2)PORTA PRINCIPAL (NO USUARIS MENJADOR)

14.00 H: GRUPS DE 3r/4t/5é/6é PRIMÀRIA (PORTA CUINA)
               1)ESPAI MENJADOR ESCOLAR (USUARIS MENJADOR)
               2)PORTA PRINCIPAL (NO USUARIS MENJADOR)

 Es  respectaran,  al  màxim,  els  itineraris  de  recorregut  per  a  l'accés  als  diferents  mòduls  i
instal·lacions del col·legi, com ara: marcar sentits de recorregut en corredors (anada/tornada),
accessos (en portes diferenciades d'entrades i  eixides),  i  altres similars,  per a evitar que les
persones es creuen. ANNEX II

INFORMACIÓ ENTRADA DURANT 
EL  CURS ESCOLAR (SETEMBRE A JUNY)

 L'organització es durà a terme de la següent forma:

DIMECRES 8 SETEMBRE

ENTRADES
PORTA PRINCIPAL

9’00 HORES  1r/2n PRIMÀRIA
9.05 HORES INFANTIL 4 ANYS
9.05 HORES INFANTIL 5 ANYS

*3AÑOS SEGUIRAN LES INDICACIONS DONADES EN LA REUNIÓ DE JULIO DE 2021
PORTA ACCÉS CUINA

 9.00 HORES  3r/4t PRIMÀRIA
9.05 HORES 5é/6é PRIMÀRIA

La comunitat educativa serà prèviament informada d'aquesta entrada i  eixida  i  l'organització
corresponent, quedant habilitades les zones recomanades d'espera al carrer amb la cartelleria
corresponent, de manera visible i clara.
Quant a Infantil 3 anys, la incorporació serà progressiva i personalitzada a través
de la tutora del grup, mitjançant contacte directe amb les famílies via telefònica.
Aquesta incorporació, es realitzarà atenent el corresponent període d'adaptació
regulat en la normativa vigent.

Des del *mièrcoles 8 de setembre les entrades i eixides es realitzaran de la forma establida per a
funcionar de manera rutinària al llarg de tot el curs escolar.
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             ENTRADES I EIXIDES
            CURS 2021/2022

ENTRADES OCTUBRE A MAIG 
PORTA PRINCIPAL (GRUPS ESTABLES)
        9’00 HORES  1r/2n PRIMÀRIA

9’05 HORES INFANTIL 
PORTA ACCÉS CUINA(GRUPS ESTABLES)

9’00 HORES  3r/4t/5é/6é PRIMÀRIA
Respectant les distàncies de seguretat entraran en el següent ordre:

1) 3r Primària
2) 4t Primària
3) 5é Primària
4) 6é Primària

              EIXIDES
            

EIXIDES SETEMBRE 2021 I JUNY 2022 
PORTA PRINCIPAL (GRUPS ESTABLES)

12.45 HORES INFANTIL 
 12.55 HORES  1r/2n PRIMÀRIA

PORTA ACCÉS CUINA(GRUPS ESTABLES)
13:00H HORES  3r/4t/5é/6é PRIMÀRIA

              EIXIDES
            CURS 2021/2022

EIXIDES OCTUBRE A MAIG 
PORTA PRINCIPAL (GRUPS ESTABLES)

13.45 HORES INFANTIL 
 13.55 HORES  1r/2n PRIMÀRIA

PORTA ACCÉS CUINA(GRUPS ESTABLES)
14:00H HORES  3r/4t/5é/6é PRIMÀRIA

CARTELLERIA

 *FPRL_*GT_03_S01   Maneig segur de casos.         

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_03_+Maneig+segur+de+casos.pdf/*c773  *4  
a68-*4bd3-*429a-*8c2c-*425e00ac784e

*FPRL_*GT_03_S02   Higiene     personal  

http://prevencio.gva.es/documents/16166039  0/169792761/*FPRL_*GT_03_04_+Higiene+per  
sonal.pdf/*c834a49e-*35fb-*42e8-*90e0-*50ece3370ad7

*FPRL_*GT_03_S03   Higiene de mans. Rentada de mans.         

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_05_+Higiene+de+mans_Llavat.pdf/*82b8  *  
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eaea-1173-*458d-8215-*cb3998f26411

*FPRL_*GT_0_S04   Higiene de mans.     Desinfecció  

http://*prevenc  io.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_06_+Higiene+de+mans_*Desinfecci  
%C3%*B3n.pdf/*d193f799-*a11a-*4cf2-*bb99-*acf726cfb775

*FPRL_*GT_03_S06   Mesures en zones     comunes  

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/fprl_gt_03_s6_+Mesures+en+zones+comunes/*4c9
77b5b-*526a-4129-8787-*3eefd5728880

*FPRL_*GT_03_S07   Mesures en     banys  

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/fprl_gt_03_s7_+Mesures+en+*ba
%C3%*B1os/*520d3eb0-2323-*4a34-*a8f2-*3b30af489454

*FPRL_*GT_03_S08   Sentit del     flux  

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/fprl_gt_03_s08+Sentit  +de el+flux/*640835a0-  *93b1-  
*41f3-9110-*7ca01bf64f36

*FPRL_*GT_03_S10   Ús segur de protecció respiratòria     

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_12_+Ús+segur+de+*prote
cci%C3%*B3n+respiratòria.pdf/*713d11a3-4304-*4a84-  *9c00-     *6a7f5b33d49b  

*FPRL_*GT_03_S11   Ús segur de protecció dèrmica     

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/fprl_gt_03_s11+Ús+segur+de+*prote
cci%C3%*B3n+d%C3%*A9rmica/*c386a872-8168-4268-*864a-     *409d6fb89506  

*FPRL_*GT_03_S12   Gestió de residus     
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_14_+*Gesti
%C3%*B3n+de+residus.pdf/*21cc0919-*32e4-4270-  8365-   *93e4a0f8f1f0  
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(24 AGOST 2020)

 Pla de Contingència i Continuïtat en el treball durant la nova normalitat dels centres docents

públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 

(Versió segona, 31 d'agost de 2020)

                                                                                                    RESPONSABLE
Vist i plau LA DIRECTORA                             COORDINACIÓ COVID-19

                            Signat: Mª Pilar Rey Gassó                            Signat: Carmen Perelló Serrano

* DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ:

DILIGÈNCIA per la qual es fa constar que el present PLA DE CONTINGÈNCIA
s'APROVA el dia 4 de setembre de 2020.

DILIGÈNCIA DE MODIFICACIÓ:

DILIGÈNCIA per la qual es fa constar que el present PLA DE CONTINGÈNCIA
es MODIFICA el dia 27 de novembre de 2020.

DILIGÈNCIA DE MODIFICACIÓ:

DILIGÈNCIA per la qual es fa constar que el present PLA DE CONTINGÈNCIA
es MODIFICA el dia  14 de setembre de 2021.

ANNEX I (veure adjunt)
DESCRIPCIÓ DE LES MESURES A IMPLANTAR
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Llistat de mesures:

1- Formació/ Informació 9- Neteja i desinfecció

2- Distanciament 10- Higiene personal

3- Barreres físiques 11- Gestió de residus

4- Limitació d'aforament 12- Ventilació

5- Senyalització 13- Coordinació d'activitats empresarials

6- Protecció individual 14- Organitzativa

7- Redistribució de torns

8- Teletreball

ANNEX II  PLA CENTRE AMB RECORREGUTS D'ENTRADA I  EIXIDA DEL
*CEIP LUIS VIVES.ADJUNT CROQUIS DE DEAMBULACIÓ Al llarg del
CENTRE  I  UNA  BREU  EXPLICACIÓ  SOBRE  LA  CIRCULACIÓ  DE  LES
PERSONES EN SENTIT ÚNIC, SEMPRE QUE SIGA POSSIBLE 

(veure annex II)

El  centre només té una única entrada. S'ha senyalitzat, amb cinta de dos
colors (entrada en roig i eixida en blava), el sentit de la marxa, deixant la
distància màxima que ens permet les nostres instal·lacions. De les dues
escales que tenim, s'ha deixat una per a pujada i una altra per a baixada.
Hi ha dependències que ara mateix estan tancades, per no tindre alumnat.
A l'alumnat que se li atén, en moments puntuals igual que a les famílies,
s'ha habilitat un espai que està molt pròxim a la porta d'eixida al carrer,
per  a  evitar,  que  es  deambule  pel  centre.  Tot  el  centre  està  amb
senyalitzat  amb  els  cartells  que  ens  han  facilitat  i  la  que  hem  fet
nosaltres,  recordant  en  tot  moment  les  normes  a  seguir  indicades  per
l'administració.

ANNEX III

ANNEX III
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