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INFORMACIÓ SOBRE LES MESURES DEL PLA DE CONTINGÈNCIA CONTRA LA
COVID-19 

EOI CASTELLÓ DE LA PLANA 

ATENCIÓ: No es permet l’entrada a persones que presenten símptomes compatibles amb
SARS-CoV-2, entre altres: febre, tos, sensació de falta d’aire, mal de gola, pèrdua d’olfac-
te o gust, dolors musculars, diarrea o vòmits.

PORTES D’ENTRADA I EIXIDA

S’ha habilitat i senyalat portes d’entrada i eixida diferenciades, el sentit pel qual cal circu-
lar, així com escales de pujada i baixada. Es prega que es respecte la senyalització. 

És important que ens adrecem directament a l’aula i esperem dins l’arribada del professor
o professora. 

L’accés està restringit: Només està permés entrar al centre personal treballador i alumnat.
La resta d’usuaris (secretaria) únicament se’ls atendrà amb cita prèvia. Familiars i amics
han d’esperar en l’exterior per a evitar aglomeracions.

És important no arribar amb massa antelació, hem d’evitar aglomeracions a les portes o
als passadissos. 

ENTRADES I EIXIDES ESCALONADES DEL CENTRE

Inici de curs progressiu i escalonat segons cognom de l’alumnat durant la setmana del 5-8
d’octubre.

Tots els idiomes i nivells, excepte valencià

Grups de dilluns i dimecres:

 Dilluns 5 d’octubre: alumnat amb cognoms entre la lletra A i la lletra L.

 Dimecres 7 d’octubre:  alumnat amb cognoms entre la lletra M i la Z.

Grups de dimarts i dijous: 

 Dimarts 6 d’octubre: alumnat amb cognoms entre la lletra A i la lletra L.

 Dijous 8 d’octubre:  alumnat amb cognoms entre la lletra M i la lletra Z.

L’alumnat dels grups de valencià

Grups de dilluns i dimecres:

 Dimecres 14 d’octubre: alumnat amb cognoms entre la lletra A i la lletra L.

 Dilluns 19 d’octubre:  alumnat amb cognoms entre la lletra M i la Z.
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Grups de dimarts i dijous: 

 Dimarts 13 d’octubre: alumnat amb cognoms entre la lletra A i la lletra L.

 Dijous 15 d’octubre:  alumnat amb cognoms entre la lletra M i la lletra Z.

Recomanem l’ús de les següents portes d’accés:

-Aules A011 – A29: Accés i eixida preferent per la porta de pàrquing o ctra. de Borriol (da-
vant la benzinera)

-Aules A01 – A08 i D01 – D32: Accés i eixida per la porta principal (consergeria)

ÚS DE MASCARETA

L’ús de mascareta és obligatori. Tots els alumnes i el professorat han de portar mascareta
en tot moment. En cas de deterioració hi ha mascaretes de recanvi a disposició de l’alum-
nat i professorat en consergeria.

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

Tant per accedir al centre com una vegada dins, sempre mantindrem la distància de segu-
retat d’1,5 metres i evitarem aglomeracions per l’entrada i per les zones comunes. Cal cir-
cular sempre mantenint la distància.

DESINFECCIÓ DE MANS

És obligatòria en accedir al centre i a les aules.

NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE

El centre està completament desinfectat. S’ha augmentat i disposem de servei de neteja
al llarg de tota la jornada escolar i es faran successives rondes de neteja i desinfecció de
banys, aules, despatxos i zones comunes, així com aquelles superfícies que requereixen
major atenció.

A més, en cada aula es disposarà de desinfectant de superfícies, mocadorets d’un sol ús i
desinfectant de mans.

Les finestres i portes romandran obertes, sempre que siga possible. 

ATENCIÓ A L’ALUMNAT

L’atenció a l’alumnat serà per telèfon o telemàtica. El professorat us indicarà els mitjans
adients per a contactar amb ells: correu electrònic, videoconferència, AULES, etc. 

PREPARACIÓ PER ALS DIFERENTS ESCENARIS

 ACTIVITAT PRESENCIAL: Es prioritza l’activitat presencial per a tot l’alumnat. S’ha
distribuït i senyalat el mobiliari de les aules per a mantindre la distància d’1,5 me-
tres, amb la qual cosa les aules han disminuït la seua capacitat. 

 En el cas dels grups l’assistència dels quals supere la capacitat de l’aula assigna-
da, les classes seran semipresencials: la meitat del grup assistirà un dia de la set -
mana i l’altra meitat del grup en el dia altern. El dia presencial es treballaran destre-
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ses orals, així com dubtes. El professorat indicarà les tasques a realitzar de manera
autònoma durant la resta de la setmana i la manera de comunicar-se.

 En cas que fora necessari per la situació epidemiològica, les classes continuarien
en línia pels mitjans telemàtics establerts en la programació didàctica. El professo-
rat us familiaritzarà amb ells a l’inici del curs.

ALUMNAT AMB SIMPTOMATOLOGIA COVID

En cas de presentar símptomes compatibles, no es pot acudir al centre: es contactarà
amb el centre d’atenció sanitària habitual (figura darrere de la targeta SIP) o amb el telè-
fon COVID-19: 900300555 com més aviat millor. 

En cas d’aparéixer els símptomes en el centre, l’alumne o alumna s’ha de dirigir al seu do-
micili per a procedir a l’aïllament i evitar, en la mesura que siga possible, el transport pú-
blic col·lectiu. Si es menor o no es troba en condicions de abandonar el centre, se li acom-
panyarà a l’aula reservada per a l’aïllament fins a ser recollit per la família o a poder aban-
donar el centre. En aquest cas, els alumnes estaran acompanyats pel professor o profes-
sora de responsable COVID del centre i s’activarà el protocol necessari. L’alumne o alum-
na ha de contactar al més prompte possible amb el telèfon del seu centre de salut (figura
en la targeta SIP) o amb el telèfon COVID-19: 900300555.  

En cas de confirmació de COVID-19 positiu, cal informar el centre educatiu immediata-
ment.

ALUMNAT DE RISC

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

L’alumnat en aquesta condició han de contactar amb el seu metge, que li indique les me-
sures a seguir i presentar el corresponent informe mèdic en la secretaria del centre. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Seguint instruccions de Conselleria, amb aquest document trobareu la declaració respon-
sable que l’alumnat ha de portar firmada el primer dia de classe, en la qual us comprome-
teu al compliment de les mesures de salut i higiene i a no vindre al centre o a no portar el
vostre fill menor al centre si presenta símptomes compatibles amb COVID-19, així com a
mesurar-li la temperatura abans de vindre al centre. 
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Normes generals de salut i higiene

 Llaveu-vos les mans sovint amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic
 En tossir o esternudar, cal cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat. Usar

mocadors d'un sol ús per a eliminar secrecions respiratòries i tirar-los després del
seu ús

 Cal evitar tocar-se els ulls, la mascareta, el nas i la boca.

Per favor, pel bé de tots, respecteu aquestes indicacions.

La Direcció


