
PLA DE CONTINGÈNCIA CEIP PARE MELCHOR

1. INTRODUCCIÓ 

Durant  el  curs  2020-2021  els  centres  hauran  d'extremar  les  mesures  de  salut  i  seguretat  com  a
conseqüència dels possibles escenaris que es puguen produir d'acord amb l'evolució de la situació sanitària
provocada per la COVID-19. 

Objectius: 

1. Crear entorns escolars saludables i segurs en el context de la pandèmia per COVID-19, a través de
l'aplicació  de  mesures  de  promoció  de  la  salut,  protecció  i  prevenció  adaptades  a  les  diferents  etapes
educatives. 

2.  Facilitar  la  gestió  adequada  dels  casos  amb  SARS-CoV-2  a  través  de  l'establiment  de  protocols
d'actuació i coordinació factibles. 

Principis bàsics de prevenció: 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 legals) desenvolupen la seua activitat
contribuint a frenar la transmissió del virus SARS-CoV-2.

Principis bàsics i mesures de funcionament:

A. Informació sobre el SARS-CoV-2 i la COVID-19;

B. Limitació o control del contacte interpersonal. La limitació del contacte físic es mantindrà:

- possibilitant una distància interpersonal d'1,5 metres;

- mitjançant l'ús de mascareta higiènica o quirúrgica, quan no es puga mantindre la distància recomanada;

- i/o conformant grups de convivència estable.

C. Mesures de prevenció personal. La higiene adequada de mans i higiene respiratòria (esternudar i tossir
en el plec del colze i utilització de mocadors de paper) són mesures bàsiques per a evitar la transmissió.

D. Neteja  i  ventilació.  La neteja  i  desinfecció d'aules,  espais  comuns i  instal·lacions,  i  la  ventilació
freqüent dels espais de convivència seran objecte d'especial atenció.

E. Gestió de casos. La protocol·lització per a un adequat i primerenc maneig d'una situació de sospita o
aparició d'un cas.

Implicació de les famílies:  totes les persones han de mantenir-se informades i adoptar les mesures de
prevenció individuals i col·lectives recomanades que figuren en este document. El coneixement i l'actuació
coherent són sens dubte bones aliades per a mitigar la propagació de la COVID-19 i reduir les possibilitats
de contagi en la comunitat. 

Es demana la implicació a les famílies apel·lant a la seua responsabilitat  per a evitar que els menors
acudisquen  als  centres  educatius  quan  hagen  tingut  contacte  estret  amb un  cas  sospitós  o  confirmat  o
presenten símptomes compatibles amb COVID-19.



2. INFORMACIÓ SOBRE SARS-CoV-2 I LA COVID-19 

Davant qualsevol problema de salut i el seu maneig totes les persones han de mantenir-se informades i
adoptar  les  mesures  de  prevenció  individuals  i  col·lectives  recomanades.  El  coneixement  i  l'actuació
coherent són sens dubte bones aliades per a mitigar la propagació de la COVID-19 i reduir les possibilitats
de contagi en la comunitat.

Els coronavirus són una àmplia família de virus que normalment afecten només els animals.

Alguns coronavirus són virus zoonótics, la qual cosa significa que es poden transmetre dels animals a
l’ésser humà. Igual que en altres brots causats per coronavirus, la font primària més probable de la malaltia
produïda pel SARS-CoV-2 és d'origen animal. En aquest moment, es desconeix quin és el reservori natural i
el possible transmissor del virus als humans, ja que no s'ha pogut detectar en cap animal vinculat amb el
moment i el lloc d'origen de la pandèmia. Tot apunta al contacte directe amb els animals infectats o les seues
secrecions.

El nou coronavirus s’anomena SARS-CoV-2 i la malaltia que causa, és la COVID-19.

Els símptomes més comuns són LLEUS: Poden aparéixer entre 2 a 14 dies des de l’exposició.

Altres símptomes lleus:  diarrea i  dolor abdominal.  En els casos  més GREUS, la infecció pot  causar
pneumònia, dificultat important per a respirar, fallada renal i fins i tot la mort i sol afectar més persones
ancianes o que pateixen alguna altra malaltia, com per exemple, del cor, del pulmó o problemes d’immunitat.

Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus (COVID-19). Ministeri de Sanitat 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncovchina/documentos/
2020_06_22_preguntas_respuestas_2019-ncov-2.pdf

Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus (COVID-19). Conselleria d’Educació.

https://portal.edu.gva.es/aulasegura/faq/?platform=hootsuite

Curs de Prevenció de Riscos laborals. Mesures de prevenció davant el contagi per SARSCoV-2 per al
personal empleat públic de la Generalitat Valenciana. Invassat

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169939818/curs+PRL+Mesures+de+prevenci
%C3%B3%20davant+el+contagi+pel+SARS-CoV-2/400f8703-cf53-47ce-a905-d4a305b54e4c

3. MESURES PER A LA LIMITACIÓ O CONTROL DEL CONTACTE INTERPERSONAL

No poden accedir al centre educatiu l’alumnat, el professorat i altres professionals  que es troben en
alguna de les circumstàncies següents: Quan no s’ha d’acudir al centre educatiu? 

• En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19.

• Quan es troben en situació d’aïllament per haver sigut positius per a la COVID-19.

• En cas que s’estiga esperant el resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.

• En cas d’estar en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada de

COVID-19 o amb símptomes compatibles.

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncovchina/documentos/2020_06_22_preguntas_respuestas_2019-ncov-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncovchina/documentos/2020_06_22_preguntas_respuestas_2019-ncov-2.pdf
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169939818/curs+PRL+Mesures+de+prevenci%C3%B3%20davant+el+contagi+pel+SARS-CoV-2/400f8703-cf53-47ce-a905-d4a305b54e4c
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169939818/curs+PRL+Mesures+de+prevenci%C3%B3%20davant+el+contagi+pel+SARS-CoV-2/400f8703-cf53-47ce-a905-d4a305b54e4c
https://portal.edu.gva.es/aulasegura/faq/?platform=hootsuite


Es considera que una persona presenta simptomatologia compatible amb la infecció per SARS-CoV-2
quan presenta una infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada amb febre, tos i sensació de falta d’aire. En
alguns  casos  també  pot  haver-hi  disminució  del  gust  i  de  l’olfacte,  esgarrifances,  mal  de  gola,  dolors
musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits (aquests són els símptomes que actualment defineix
el Ministeri de Sanitat, però es poden sotmetre a canvis).

En aquesta circumstància, s’ha de contactar amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) que li pertany
i/o  mitjançant  l’aplicació  GVA Coronavirus  per  a  mòbils.  També  es  pot  demanar  consulta  amb el  seu
professional sanitari de referència a través de cita web: http://coronavirusautotest.san.gva.es/citacoronavirus-
registro-va.html. 

Per això,  les famílies vigilaran l'estat de salut i realitzaran presa de temperatura cada dia abans
d'eixir de casa per a anar al centre educatiu. 

En aquest  sentit,  les  famílies  hauran d'emplenar una declaració responsable  que s'adjunta  com a
Annex, per a garantir el seu compromís amb el compliment de les normes de salut i higiene per a l'alumnat,
d'acord amb els protocols determinats en els seus plans de contingència. 

Consells per a l’aïllament en casos lleus o en investigació. Generalitat Valenciana: 

http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/Aislamiento_cas.pdf/e22b38d4-bbba-763f-
edcd0258bd3ed0be?t=1585653453190

L'alumnat  que  presenta  condicions  de  salut  que  els  fa  més  vulnerables  per  a  COVID-19 (com,  per
exemple,  malalties  cardiovasculars,  diabetis,  malalties  pulmonars  cròniques,  càncer,  immunodepressor  o
hipertensió arterial), podran acudir al centre, sempre que la seua condició clínica estiga controlada i així ho
permeta, mantenint mesures de protecció rigoroses, excepte indicació mèdica de no assistir. 

Se li portarà a un espai separat. Es facilitarà una màscara quirúrgica per a l'alumnat de 6 o més anys i una
altra per a la persona adulta que li cuide fins que arriben els seus progenitors o tutors. 

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. 

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. 

El centre es posarà a la disposició dels serveis assistencials i de salut pública, per a facilitar la informació
que es requerisca per a organitzar la gestió adequada de possibles casos i l'estudi i seguiment de contactes. 

No s’ha d’acudir al centre educatiu fins que el professional sanitari de referència confirme l’absència de
risc per a la persona i la resta de persones de la comunitat educativa.

Consells per a l'aïllament en casos lleus o en investigació. Generalitat Valenciana:

http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/aislamiento_cas.pdf/e22b38d4- bbba-763f-edcd-
0258bd3ed0be?t=1585653453190

http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/aislamiento_cas.pdf/e22b38d4-%20bbba-763f-edcd-0258bd3ed0be?t=1585653453190
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/aislamiento_cas.pdf/e22b38d4-%20bbba-763f-edcd-0258bd3ed0be?t=1585653453190
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/Aislamiento_cas.pdf/e22b38d4-bbba-763f-edcd0258bd3ed0be?t=1585653453190
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/Aislamiento_cas.pdf/e22b38d4-bbba-763f-edcd0258bd3ed0be?t=1585653453190
http://coronavirusautotest.san.gva.es/citacoronavirus-registro-va.html
http://coronavirusautotest.san.gva.es/citacoronavirus-registro-va.html


4. INSTRUCCIONS GENERALS QUE S'HAURAN DE GARANTIR PER A LA PREVENCIÓ DE
LA COVID-19 

Hi ha establertes zones d'entrada i eixida al recinte educatiu diferenciades degudament senyalitzades. A
més a més, les entrades i eixides escalonades per a evitar aglomeracions. És obligatori respectar la distància
de seguretat d’1’5 m. És obligatori l’ús de mascaretes. Les famílies no podran accedir al centre educatiu. Per
l’entrada i  l’eixida  s’han  establert  dos torns a  la  fi  d’evitar  aglomeracions.  A continuació es  detallen
l’organització i les mesures a complir al centre educatiu.

ENTRADES I EIXIDES

Les entrades de l’alumnat al centre seran escalonades i en distints llocs segons el nivell que curse. És de 
major importància ser rigorosos amb la puntualitat en les entrades i eixides.

• Infantil

▪ De 3 i 4 anys, a les 9 hores en les terrasses individuals.

▪ De 2 i 5 anys, a la porta principal de l’edifici (portes blanques) i les seues terrasses.

▪ Eixiran a les 14 hores (si no es queden al menjador).

• Primària

▪ 1r i 2n de primària, entrant a les 9.10 hores per la porta principal (C/ Sanchis Guarner) i fent 

files en la porxada de l’entrada principal de l’edifici. Eixiran a les 14.10 hores.

▪ 3r i 4t de primària, entrant a les 9 hores per la porta lateral (C/ Vicent Andrés Estellés), i fent 

files a la porxada de darrere (on estan els banys). Eixiran a les 14 hores.

▪ 5é i 6é de primària, entrant a les 9.05 hores per la porta de darrere (barri) i fent files a la 

porxada separada a l’edifici, cara nord de l’edifici. Eixiran a les 14.05 hores.

▪ Cada grup pujarà i baixarà sempre per la mateixa escala.

• Famílies

▪ Com a norma general no es podrà accedir al centre.

▪ En primària les famílies acompanyaran fins a la reixa, no es podrà entrar al recinte.

▪ Les famílies seguiran les mesures higièniques i de seguretat establertes en la cartelleria 

disposada a les entrades del centre.

▪ Solament es podrà accedir al centre amb cita prèvia, bé amb la secretaria o amb una tutoria, 

assistint sempre amb mascareta i prenent la temperatura a l’entrada de l’edifici, així com 
indicant les dades de contacte i el motiu de l’assistència en un full de registre a l’entrada.



DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS

• Generals

▪ Es destinarà l’ús d’un sol bany per a cada grup, que anirà identificat amb un símbol referent 

al grup.

▪ Per al desplaçament dins del centre, en tot moment se seguiran les indicacions per dins i fora

de l’edifici (fletxes, cartells…).

• Infantil

▪ Cada grup farà ús de la seua terrassa per al temps de descans. El pati gran es distribuirà 

diàriament a un grup per tal que tots disposen d’un espai més gran seguint un ordre.

• Primària

▪ Els nivells de 1r i 2n tindran el temps d’esplai a les 10.30 hores, distribuint el pati en quatre 

zones, cadascuna per a un grup. Hi haurà una rotació setmanal a un altre espai del pati.

▪ Els nivells de 3r i 4t tindran el temps d’esplai a les 11.15 hores, distribuint el pati en sis 

zones, cadascuna per a un grup. Hi haurà una rotació setmanal a un altre espai del pati.

▪ Els nivells de 5é i 6é tindran el temps d’esplai a les 11.15 hores en les pistes esportives, 

distribuint el pati en quatre zones, cadascuna per a un grup. Hi haurà una rotació setmanal a 
un altre espai del pati.

MESURES SANITÀRIES

• Cada xiquet i xiqueta assistirà al centre amb la temperatura comprovada des de casa.

• Si presenta símptomes de qualsevol malaltia, s’haurà de quedar a casa. Si en presenta qualsevol que 

poguera estar associat amb la COVID-19 (tos, febre, més de 37,5 °C, dificultat en respirar, etc.), s’ha
de contactar amb el telèfon de la COVID-19 (900 300 555) i amb el centre de salut. No s’haurà 
d’acudir al centre educatiu fins que el professional sanitari de referència confirme l’absència de risc 
a la mateixa persona i a la resta de l’alumnat.

• Abans d’entrar al centre s’ha de netejar les mans amb solució hidroalcohòlica.

• A l’escola es comprovarà diàriament la temperatura a mitjan matí.

• Si algun alumne/a presenta febra o algun símptoma de malaltia es comunicarà a la família 

immediatament. Cal tindre actualitzats i disponibles els telèfons de contacte.

• És obligatori l’ús de la mascareta a partir de 1r de primària, preferentment higièniques i 

quirúrgiques, així com el seu ús adequat, cobrint nas i boca fins a la barbeta.

• Cal dur una segona mascareta en una bolsa de tancador ZIP o una caixeta de plàstic.

• S’ha de respectar la distància de seguretat d’entre 1,5 i 2 metres entre persones per a evitar contagis.

• Dur una bolsa d’higiene personal per a l’aula: botella menuda de sabó, gel desinfectant de mans, 

botella de neteja de diversos usos i tovalloles o rotllo de paper d'un sol ús.



• S’ofereix el servei de menjador, però s’han de prendre mesures concretes per a alguns grups estables 

segons la quantitat de comensals, per la qual cosa s’organitzaran distints torns i espais de menjador, 
tant als menjadors de l’escola com dins de les aules.

COMUNICACIÓ

• És de gran importància tenir actualitzades les dades de contacte en la base de dades del centre, per la 

qual cosa s’ha d’indicar qualsevol modificació a la secretaria del centre o a les tutories per tal de 
mantenir una comunicació recíproca i fluida entre el centre i les famílies.

• Com a norma general es mantindrà la comunicació mitjançant telèfon, correu electrònic i Web 

Família (cada família ha de tindre accés a Web Família). Des del centre es comunicarà qualsevol 
informació per correu electrònic, la pàgina web de l’escola i altres canals com Telegram.

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

• General

▪ Es realitzarà una avaluació inicial per poder adaptar el millor possible els continguts de cada 

àrea.

▪ Primerament es tindran en compte els continguts no treballats durant el tercer trimestre.

▪ No es podrà fer ús de les aules especialistes i de la biblioteca. Tampoc es podran realitzar les

mateixes activitats complementàries després del menjador com fins ara.

▪ Les activitats extraescolars s’organitzaran segons la possibilitat de complir amb totes les 

normes sanitàries, inicialment en les activitats solament locals.

• Infantil, 1r, 2n, 3r i 4t de primària

▪ Els grups de 2 anys d’infantil fins a 2n de primària són grups estables, de manera que no 

podran tindre contacte amb l’alumnat d’altres grups i podran mantenir major relació entre els
companys i companyes del mateix grup.

▪ Des de 1r de primària han de dur mascareta.

• 5é i 6é de primària

▪ Mantindran la distància d’1,5 mestres i han de dur mascareta.

▪ Estaran asseguts en taules individuals, cadascú tindrà el seu material.

▪ Malauradament no es podran seguir moltes dinàmiques i metodologies a causa de les 

mesures preses.

Com a norma general,  es mantindrà una distància interpersonal d'almenys d'1,5 metres  en les
interaccions entre les persones de la comunitat escolar en tot el recinte educatiu. 

Es  reduirà  al  mínim els  desplaçaments  de  grups  d'escolars  pel  centre  facilitant  en  la  mesura  de  les
possibilitats que siguen mestres qui acudisquen a l'aula de referència.



El trànsit de l'alumnat per l'interior de l'edifici i escales es farà de forma ordenada i mantenint la distància
de seguretat. Es respectaran les línies de separació assenyalades en el centre als corredors i sempre per la
zona indicada per a cada direcció (“carril o camí dret”). Es procedirà d'igual forma en les escales i s'indicarà
la recomanació, en la mesura del possible, de no tocar els passamans o baranes. En les escales es deixarà una
distància de quatre escalons entre persones que pugen o baixen. 

Es procurarà l'accés ordenat  a les aules,  que estaran obertes, mantenint  la distància de seguretat (1,5
metres) entre l'alumnat assistent. Es recomana prioritzar, sempre que siga possible, l'ús dels espais a l'aire
lliure per a la realització de les activitats educatives i d'oci. 

5. REORGANITZACIÓ DELS ESPAIS I GRUPS EDUCATIUS DEL CENTRE

La situació generada per la crisi sanitària derivada de la Covid-19 fa necessari establir una organització
extraordinària de la confecció de grups d'alumnat com a conseqüència de la necessitat d'adaptar-la a les
mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la Covid-19. Entre aquestes mesures tenim: 

Educació infantil i 1r, 2n, 3r i 4t de primària.

• L’organització dels cursos configurats com a grups de convivència estable (GCE) tindran un màxim

de 20 escolars. 

• Les persones dels grups de convivència estable es podran socialitzar i jugar entre si, sense haver de

mantindre la distància interpersonal de manera estricta. Aquests GCE hauran d'evitar la interacció
amb altres grups del centre educatiu, i limitar al màxim el nombre de contactes. El personal docent i
no docent que interaccione amb ell  haurà de portar  mascareta higiènica i  mantindrà la distància
interpersonal. 

• L’alumnat que forme part dels grups de convivència estable haurà de portar màscara higiènica dins

de l’aula a partir de 1r de primària, així com tot el professorat en qualsevol grup d’alumnes.

• En aquells centres que no disposen dels espais necessaris per a situar a tots els grups d'alumnat que

haja de configurar o quan el centre considere que és la millor opció per al funcionament del centre i
per a l'atenció adequada al seu alumnat, es podrà flexibilitzar el màxim de 20 alumnes dels GCE
podent arribar, excepcionalment, fins a 25.

5è i 6è de primària.

• L’organització dels cursos NO configurats com a GCE conformarà respectant la distància mínima

interpersonal d’1,5 m. A fi de salvaguardar la distància física es procurarà una disposició a les aules
que facilite aquesta mesura. 

• Els centres utilitzaran les aules/espais més grans per a situar aquests grups i ajustaran el número

màxim d'alumnat que cap en cada grup.

• L’alumnat i el professorat ha de dur la mascareta sempre.

Durant el desenvolupament de l'àrea d'educació física i a les activitats extraescolars realitzades en el
recinte escolar, es promourà practicar activitat física i modalitats esportives individuals, aquelles modalitats



esportives d'equip i/o de contacte que formen part del currículum es realitzaren a l'aire lliure i extremant les
mesures de seguretat i higiene establides. Les activitats d'educació física es realitzaren, en la mesura del
possible, a l'aire lliure i extremant les mesures de prevenció establides: mantindre la distància de seguretat,
rentada freqüent de mans, evitar tocar-se la cara, ulls i nas, etiqueta respiratòria en tossir o esternudar i ús de
màscara. En aquells casos en què l'esforç físic siga d'intensitat es permetrà realitzar l'activitat sense l'ús de la
màscara.

Cal prioritzar, en la mesura que siga possible, la utilització dels espais a l’aire lliure per a la realització
d’activitats educatives i d’oci. 

A fi de mantindre les mesures de distanciament al pati o esbarjo, s’ha procurat:

- escalonar els horaris de descans. 

- usar mascaretes com a mesura de protecció a partir de 1r de primària.

- garantir que es respecte la distància de seguretat a l’eixida i a la tornada a l’aula. 

- senyalitzar la distribució de l’alumnat per sectors. 

- reforçar la vigilància a l’hora del pati per a garantir l’atenció adequada a l’alumnat. 

- en l’ús del pati per part dels grups de convivència estable, garantir que entre ells hi haja una distància
suficient per a evitar el contacte entre els diferents GCE.

- si les condicions climatològiques no permeten accedir al pati exterior i el centre no disposa d’espais
alternatius, l’alumnat ha de romandre a la seua aula sota la vigilància, preferentment, de l’últim professor o
professora amb el qual ha estat. En tot cas, cal procurar mantindre l’aula ventilada durant l’esbarjo. 

S’ha  verificat  que  la  distància  de  seguretat  estiga  garantida  en  totes  les  zones  comunes  (menjador,
lavabos,  vestidors,  etc.),  bé  mitjançant  disminució  de  l’aforament,  bé  mitjançant  accés  escalonat  o  bé
mitjançant assignació de vàters i lavabos per classe. Així mateix, en qualsevol sala del centre s’hi ha de
preveure aquesta mesura.

6.  INTERACCIONS  AMB  PERSONES  EXTERNES  A  L’ORGANITZACIÓ  DEL  CENTRE
EDUCATIU

La comunicació amb les famílies i responsables legals de l'alumnat o d'aquests amb el professorat o equip
directiu es realitzarà de manera preferent per telèfon,  correu electrònic, missatges o correu ordinari i  es
facilitarà que el màxim de gestions puga realitzar-se de manera telemàtica.

S’ha de reduir el nombre d’interaccions amb personal aliè a l’organització i les visites al centre d’altres
professionals, excepte les que són estrictament imprescindibles. En cas necessari, cal facilitar que l’acció
puga desenvolupar-se de manera telemàtica. S’han d’evitar gestos d’afecte o cortesia social amb els usuaris i
usuàries que suposen contacte físic, inclús donar-se la mà. 

Durant el període d’incorporació progressiva en el centre del nou alumnat d’Educació Infantil, no està
permesa la participació i la col·laboració de les famílies dins de l’aula. 

Si l’alumnat determinat del centre amb una necessitat específica de suport educatiu disposa d’una persona
assistent  personal  reconeguda per la Conselleria d’Igualtat  i  Polítiques Inclusives,  o rep la col·laboració



d’altres  persones,  aquest  personal  només  ha  de  tindre  contacte  directe  amb l’alumnat  al  qual  assisteix,
utilitzar mascareta higiènica i mantindre amb la resta de l’alumnat la distància mínima interpersonal d’1,5
metres.

Es realitzaran les reunions necessàries respectant la distància màxima de seguretat.

Com a norma general,  es mantindrà una distància interpersonal d'almenys d'1,5 metres  en les
interaccions entre les persones de la comunitat escolar en tot el recinte educatiu. 

S'establiran els mitjans telemàtics necessaris a fi d'evitar la concurrència de pares i mares en el centre
educatiu.

En el cas que siga necessària l'atenció presencial, s'establirà un sistema de cita prèvia, indicant-li el dia i
l'hora d'atenció.

Tindran l'obligació d'entrar al centre amb mascareta.

Se li facilitaran unes instruccions amb recomanacions d'higiene personal de mans abans de l'entrada al
centre, indicacions que hauran de seguir. 

S'hauran de restringir els moviments de personal aliè el màxim possible, i el públic en general haurà de
quedar-se en l'exterior de l'edifici guardant la distància de seguretat. 

Se seguiran els itineraris de recorregut en els edificis, com ara: marques dels sentits de recorregut en
corredors (anada/tornada),  ús  d'escales  (només pujada/només baixada),  accessos  (en portes diferenciades
d'entrades i eixides), portes (personal o usuaris), i uns altres similars, per a evitar que les persones es creuen.

7.  INSTRUCCIONS  GENERALS  SOBRE  MESURES  DE  PROTECCIÓ  I  HIGIENE
INDIVIDUAL EN EL CENTRE EDUCATIU

Cal  ajustarse  al  que  es  disposa  en  l'apartat  1.3  de  la  RESOLUCIÓ de  17  de  juliol  de  2020,  de  la
Conselleria  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 davant la Covid-19
(DOGV 18/07/2020).

L'obligació de l'ús es refereix a màscares, preferentment higièniques i quirúrgiques, així com al seu ús
adequat, és a dir, que ha de cobrir des de la part del septe nasal fins a la barbeta inclosa. No es permet l'ús de
màscara amb vàlvula exhalatòria, excepte en l'àmbit professional per al cas en què aquest tipus de màscara
puga estar recomanada.

El  personal  aliè  al  centre  de  treball,  el  personal  concurrent  en  el  centre  de  treball  i  tot  el  personal
treballador  del  centre  haurà  de  portar  màscara  de  protecció  respiratòria,  amb les  excepcions  indicades
anteriorment. El seu ús de manera adequada és una mesura complementària i no ha de ser un reemplaçament
de les mesures preventives establides, per exemple, distanciament físic, etiqueta respiratòria, higiene de mans
i evitar tocar-se la cara, el nas, els ulls i la boca, ja que un mal ús pot comportar més risc de transmissió.

El centre comptarà amb màscares quirúrgiques per a utilitzar en el cas que algú inicie símptomes, mentre
s'activa el seu aïllament i aplicació de protocol de gestió de casos. A més comptarà amb màscares higièniques
per a tot el personal del centre i, en cas de necessitat disposarà de màscares higièniques/quirúrgiques per a
l'alumnat (oblit, deterioració o altres contingències) i mascaretes FFP2 sense vàlvula per a contingències en



l’espai COVID-19.

En general, no serà recomanable el seu ús en: menors de 3 anys (contraindicat en menors de 2 anys per
risc d'asfíxia), persones amb dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de màscara, persones
amb discapacitat o amb situació de dependència que els impedisca ser autònomes per a llevar-se la màscara,
persones que presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització, quan es desenvolupen
activitats que dificulten o impedisquen la utilització de màscares i quan les persones estiguen soles.

Les principals mesures de prevenció personal que han de fer-se de manera adequada i divulgar-se de
manera  activa  en la  comunitat  escolar  enfront  de la  COVID-19 i  altres  infeccions respiratòries  són  les
següents:

- S’ha de realitzar una higiene de mans de manera freqüent i meticulosa durant, almenys, 40 segons
amb aigua i sabó de manera preferent. Aquesta és la mesura més recomanable i que educativament s’ha de
transmetre  de  manera  important  tant  per  l’eficàcia  que  té  en  la  situació  present  com  per  suposar  un
aprenentatge  higiènic  molt  rellevant.  Si  no  és  possible  llavar-se  correctament  les  mans,  o  de  manera
complementària, es pot utilitzar la desinfecció durant 20 segons amb gel hidroalcohòlic. 

- La higiene de mans s’ha de realitzar, almenys, a l’entrada i l’eixida del centre educatiu, abans i després
del pati, de menjar i sempre després d’anar al lavabo i, en tot cas, un mínim de cinc vegades al dia. 

Atenció:  s’ha de tindre en compte que quan les mans tenen brutícia visible el gel hidroalcohòlic no és
suficient, i és necessari usar aigua i sabó. 

En tots els lavabos, per a llavar-se les mans correctament, hi haurà aigua, sabó i paper per a eixugar-les
perquè la neteja de mans puga fer-se de manera freqüent i accessible, així com la disposició en diferents
punts del centre de gel hidroalcohòlic per a la desinfecció (en tots els accessos, en totes les aules i en cada
una de les dependències del centre. 

- S’ha d’evitar tocar-se el nas, els ulls, la boca i la mascareta, ja que les mans faciliten la transmissió
del  SARS-CoV-2.  Cal  mantenir,  sempre que siga possible,  les  portes  obertes  mitjançant  falques  i  altres
sistemes per a evitar el contacte de les persones amb les manetes i els poms. 

- En tossir o esternudar, cal cobrir la boca i el nas doblant el colze.

- Per a eliminar secrecions respiratòries s’han d’utilitzar mocadors d’un sol ús, que després d’utilitzar-se
han de llançar-se a una paperera amb bossa i, si pot ser, amb tapa i pedal.

8. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES I MENJADOR ESCOLAR

Els  centres  podran  organitzar  aquestes  activitats  sempre  que  es  puga  garantir  la  distància  mínima
interpersonal d’1,5 metres o la distància entre grups estables 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. 

Les  activitats  extraescolars  de  la  vesprada,  després  de  dinar,  s’organitzaran  seguint  les  normes  de
prevenció i de seguretat sanitàries.

L'hora de menjar suposa diferents reptes, atès que les mascaretes no es poden usar mentre es menja. 



Per a això es tindrà en compte:

Abans d’entrar s'ha de realitzar una  correcta rentada de mans amb aigua i sabó. Aquesta maniobra
s'haurà de repetir a la finalització del dinar.

El  personal  de  menjador  ha  de recordar  i  reforçar  el  missatge  de  no compartir aliments,  estris  ni
begudes. 

En el menjador escolar hi haurà  cartells informatius sobre les normes per als usuaris i recordatoris de
mesures d'higiene personal (etiqueta respiratòria, llavat de mans, distanciament i ús de màscares). 

Es marcaran i/o se senyalitzaran circuits d'entrada i eixida i llocs d'espera previs al servei. Serà obligatori
portar màscara en els circuits d'entrada i eixida del menjador o en els locals on es menge, així quan s’està
esperant asseguts a taula mentre serveixen el dinar.

Es farà neteja i desinfecció després de cada torn de menjar.

Quant a la ventilació, es realitzarà igual que altres espais del centre, abans, després de cada torn i en
acabar. Si la climatologia ho permet, les finestres romandran obertes el màxim de temps possible.

Per tal de complir amb les especificacions de Sanitat s’han de fer una sèrie de canvis organitzatius al
menjador escolar:

L’alumnat d’infantil: dinarà en un únic torn al menjador escolar per a l’alumnat de 4 i 5 anys, i en dues
aules per a l’alumnat de 2 i 3 anys (en una aula amb un grup de 3 anys i en una altra amb un grup de 2 i un
altre de 3 anys, organitzat així per la quantitat d’alumnes), tots ells agrupats per classes i separats de les altres
a més d’1,5 metres. Quan acaben, es netejaran desinfectaran les taules.

Durant l’activitat de la vesprada, l’alumnat que es quede fins a les 17 hores es quedarà en el mateix espai
realitzant activitats apropiades a l’espai i el temps.

L’alumnat de primària: dinarà en un únic torn l’alumnat de 1r i 2n en l’espai de la biblioteca, agrupats
per grups estables i separats a més d’1,5 metres entre els grups. L’alumnat que es quede fins a les 17 hores es
quedarà en el mateix espai realitzant activitats apropiades a l’espai i el temps.

L’alumnat de 3r i  4t dinarà en un primer torn al  menjador de l’escola,  agrupats per grups estables i
separats a més d’1,5 metres entre els grups. Quan acaben, es netejaran desinfectaran les taules. L’alumnat de
5é i 6é dinaran en un segon torn separats per 1,5 metres cada xiquet i xiqueta, ja que no pertanyen a cap grup
de convivència estable. L’alumnat que es quede fins a les 17 hores es quedarà al pati de l’escola en zones
diferenciades per grups estables o grups a distància d’1,5 metres realitzant activitats apropiades a l’espai i el
temps. En cas de pluja hauran d’estar en espais on mantinguen les mesures sanitàries adequades.

En les aules que no siga el mateix menjador escolar, el menjar es portarà des del menjador amb totes les
garanties  sanitàries  i  se  servirà  en  safates.  Tot  el  personal  de  cuina  i  monitoratge  complirà  amb  els
requeriments que Sanitat exigeix, tant pel que fa a protecció com a protocols d’actuació a seguir.

El  temps de menjador escolar  pot  ser  una oportunitat  educativa inclosa en la formació de l'alumnat,
podent involucrar a l’alumnat en la preparació de l'espai per a menjar, l'assumpció de les normes d'higiene
(ús de davantals, màscares i capell, llavat de mans i ús de gel desinfectant) per a la preparació del servei del
menjar, l'acte alimentari i la recollida posterior i mesures higièniques posteriors. 

El  personal  monitor  de  menjador  escolar  podrà  atendre,  amb caràcter  general,  a  més  d'un  grup  de
convivència estable, sempre que es garantisca la distància mínima interpersonal (1,5 metres) entre ells. En



aquests  casos,  atès  que  s'atén diversos  grups  estables  de  convivència,  el  personal  monitor  de  menjador
escolar haurà de fer ús de mascareta. En qualsevol cas, el personal monitor de menjador escolar haurà d'usar
mascareta amb caràcter obligatori.

9. MESURES PER A LA NETEJA, LA DESINFECCIÓ I LA VENTILACIÓ EN EL CENTRE 

Després de l'última reunió de la comissió de salut comunitària de la marina alta, s’ha informat que la
situació epidemiològica de la nostra comarca té ritme ascendent, amb major nombre de contagis a la franja
d'edat entre 6 i 11 anys, el que es tradueix en un augment significatiu també a les escoles.

Ens recomanen traslladar a les famílies la importància de seguir amb les mesures de prevenció, així com
reduir els contactes socials i augmentar la responsabilitat individual.

Sobre la ventilació, la recomanació és seguir utilitzant el mètode més natural que és obrir finestres i
portes almenys en cada canvi de sessió i, si és necessari, augmentar les peces d'abric. També es ventilaran les
aules en el temps d'esplai.

• S’han de ventilar  permanentment les  instal·lacions del  centre,  però es tancaran si  a causa de la

temperatura exterior, el soroll o les inclemències, no siga possible mantenir les finestres de les aules
obertes. Per això s’obriran completament cada 25-30 minuts durant un període de 3-5 minuts.

• A més de la mesura anterior, i amb la finalitat de garantir la ventilació creuada i la màxima renovació

de l’aire,  durant  els  canvis  de classe i  en el  moment  del  pati  s’obriran simultàniament  i  durant
almenys 5 minuts les portes i finestres de tot el centre educatiu.

La neteja del centre és competència de l’ajuntament. En el centre té assignat quatre netejadores fixes que
faran la neteja de tot el centre i dues netejadores a temps parcial que farà la neteja a mitjan matí dels serveis i
aula polivalent.

L’ajuntament ha de realitzar un protocol de neteja de les instal·lacions que facilitarà al centre, d'acord
amb les següents mesures:

• La  neteja  i  la  desinfecció  de  les  instal·lacions  una  vegada  al  dia,  i  s’intensificarà  la  neteja,

especialment en els lavabos i en les superfícies que s’usen més. 

• A mitjan matí es realitzarà la neteja dels lavabos i de l’aula polivalent. 

• Es posarà especial èmfasi en superfícies, poms de les portes, taules d’ús comú (biblioteques, etc.),

telèfons, ratolins d’ordinador i altres utensilis d’ús compartit. 

• Els aplics dels llums, botons d’ascensors, baranes i passamans són també objecte d’atenció i neteja, a

més de recomanar, en la mesura que siga possible, la precaució corresponent quan s’utilitzen. 

• En la mesura que siga possible es mantindran les taules lliures de papers o d'altres objectes per a

facilitar la seua neteja diària. 

• Es buidaran les papereres cada dia. 



10. GESTIÓ DE LA SOSPITA DE CASOS EN ELS CENTRES EDUCATIUS. 

El responsable COVID-19 en el centre educatiu serà l’equip directiu, que tindrà les funcions de:

- Vetlar pel compliment de les normes establides en els centres educatius per a la protecció i la prevenció
referent a COVID-19. 

- La coordinació i la comunicació amb el centre de salut d’atenció primària de referència, amb el centre
de salut pública i amb les famílies de l’alumnat. 

- Contactar amb la família o tutor/a legal per a comunicar l’aparició de símptomes de sospita i perquè hi
vagen a recollir l’alumne o alumna. 

Tots els centres educatius han de tindre habilitat un espai COVID-19 separat, d’ús individual, per a
possibilitar l’aïllament de qualsevol persona que inicie símptomes compatibles amb COVID-19 i espere ser
traslladada i que se n’informe la família.

En primària estarà situat en l’aula de compensatòria i en infantil en l’aula de P.T.

Aquesta sala ha de tindre una bona ventilació, procurar que en aquest espai hi haja el mínim material
possible i que es retiren tots els objectes que en puguen dificultar després una bona neteja. Tot el material de
protecció ha de disposar-se dins d’una caixa estanca: mascaretes quirúrgiques per a l’alumnat i les persones
adultes i, per si l’alumne o alumna no es pot posar una mascareta quirúrgica, mascaretes de protecció FFP2
sense vàlvula, pantalles facials i bates d’un sol ús. A més, ha de disposar d’una paperera amb bossa, amb tapa
i pedal. 

Es considera que un/a escolar pot ser cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2, segons la definició del
Ministeri  de Sanitat,  quan apareix  simptomatologia  d’infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada que
presenta els símptomes següents: 

- Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’aire. 

- En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de gola, dolors
musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits. 

(Aquests són els que actualment té definits el Ministeri de Sanitat, però es poden sotmetre a canvis.) 

En el supòsit de sospita, per iniciar símptomes al centre, cal col·locar-li una mascareta quirúrgica. La
persona adulta que haja detectat el cas, llevat que siga una persona vulnerable, s’ha de quedar amb l’alumne
o alumna, que ha d’avisar als responsables COVID-19, fins que vagen a arreplegar-lo per a conduir-lo a la
sala habilitada a l’efecte. S’ha d’evitar que altres persones adultes del centre educatiu entren en contacte amb
l’alumne o alumna per a evitar possibles contagis. 

S’ha d’acompanyar a l’espai COVID-19, comunicar a la direcció del centre i contactar amb la família,
que ha d’activar el circuit d’atenció sanitària contactant amb el seu centre de salut d’atenció primària de
referència i  seguir les instruccions d’aquest.  La marxa de l’alumne o alumna del centre escolar  s’ha de
procurar fer en un vehicle particular i no en transport públic col·lectiu. 

En cas que siga una persona que exerceix el seu treball en el centre educatiu, s’ha de posar en contacte
amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i seguir les instruccions d’aquest. 

El  centre  s’ha  de  posar  a  disposició  dels  serveis  assistencials  i  de  salut  pública,  per  a  facilitar  la
informació que es requerisca per a organitzar la gestió adequada de possibles casos i l’estudi i el seguiment
de contactes. 



El Centre de Salut Pública ha d’establir un protocol d’actuació que indique les mesures de prevenció i
control necessàries en cas de brot, o l’augment de la transmissió comunitària. 

Salut Pública serà l’encarregada de la identificació i el seguiment dels contactes segons el protocol de
vigilància i control corresponent.


