PLA DE CONTINGÈNCIA DEL CENTRE
INFORMACIÓ DIRIGIDA A LES FAMILIES RELATIVA AL COVID -19
1. En tot moment s'ha de mantindre una distància de 1,5 metres entre persones.
2. És obligatori l'ús de mascaretes higièniques o quirúrgiques per a totes les
persones que es troben al centre excepte en aquells casos en què estiga
justificada mèdicament la impossibilitat d'utilitzar-la. Aquestes mascaretes han
d'estar en un estat d'ús òptim. No s'admetran mascaretes brutes en les quals
es perceba un temps d'ús excessiu. L'alumnat ha de portar-la de casa i també
una bossa amb una mascareta de recanvi i, si pot ser, una xicoteta botella de
gel hidroalcohòlic. S'observarà una correcta utilització de la mascareta i es
recordarà a l'alumnat a l'inici de les classes que aquesta ha de cobrir boca i
nas. No es permet l'ús de mascaretes amb vàlvula exhalatòria. D'altra banda,
per a evitar-ne la brutícia i facilitar la profilaxi, es recomana no utilitzar
maquillatges que faciliten l'adherència de micropartícules en la pell.
3. El centre informarà explícitament i amb confirmació de recepció de la
informació, els pares, mares i d’altres figures parentals, o l'alumnat major
d'edat, que l'alumnat amb qualsevol simptomatologia aguda compatible
amb COVID-19 no pot accedir al centre educatiu. Per a això, tots els dies
es mesurarà la temperatura corporal a l'alumnat a casa abans de vindre al
centre. S'optarà per la declaració responsable per part de les famílies perquè
adquirisquen el compromís. El centre disposarà dels elements necessaris per
a mesurar la temperatura i poder detectar possibles casos per a activar el
protocol de coordinació amb el centre de salut de referència en cas que alguna
persona presente símptomes. Des del centre s'organitzaran controls de
temperatura ocasionals.
4. L'alumnat ha d'higienitzar-se les mans cinc vegades com a mínim al llarg de
la jornada escolar. Almenys, ho farà en entrar a l'inici de la jornada, en eixir a
cadascun dels dos esplais, a la tornada de cadascun dels dos esplais i en
marxar en finalitzar la jornada escolar. Amb la finalitat de possibilitar aquesta
acció, totes les aules del centre disposaran de dispensadors de gel
hidroalcohòlic.
5. L'alumnat utilitzarà durant tot l'any el mateix pupitre, que serà etiquetat. La
col·locació de l'adhesiu la coordinarà el tutor/a. El pupitre, cada dia, al final de
la jornada, ha de quedar completament buit, sense papers ni llibres, ni damunt
ni en la safata inferior. En cas de quedar alguna cosa, anirà al fem. En finalitzar
la classe, l'alumnat romandrà dins de l'aula en el seu pupitre i mantindrà en tot
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moment la distància de seguretat de 1,5 metres si la següent classe és en la
mateixa aula. En cas de dirigir-se a una aula específica, ho farà en fila, pel
camí més pròxim, utilitzant el costat dret del corredor i mantenint la distància
de seguretat.
6. S'organitzarà i senyalitzarà la circulació de persones i es modificarà, quan
siga necessari, amb l'objectiu de garantir la possibilitat de mantindre les
distàncies de seguretat. Tots els corredors, en tindre l'amplària necessària per
a mantindre la distància de seguretat, seran de doble sentit. Se senyalitzarà
una línia central per a establir els dos carrils. Els desplaçaments es faran per
la dreta en el sentit de la marxa, tot respectant el metre i mig de distància amb
la persona que ens precedeix. No obstant això, tant per a l'entrada a l'inici de
la jornada i el retorn dels esplais com per a l'eixida a la finalització de la jornada
i l'eixida a l'esplai cada grup seguirà el camí que se li assigne. Es recordarà a
l'alumnat la necessitat de no tocar els passamans.
7. Totes les portes d'entrada i eixida des de/cap al pati romandran sempre
obertes ja que l'accessibilitat és molt gran i es pot entrar i eixir sense dificultats
mantenint la distància de seguretat.
8. L'entrada al centre serà escalonada i s’haurà d’acomplir escrupolosament
amb l'horari: des de de les 7.40 fins a les 7.55 h., 3r i 4t de l'ESO i nivells
postobligatoris. De 8.00 a 8.10 hores, 1r i 2n de l'ESO.
9. L'eixida del centre serà escalonada s’haurà d’acomplir escrupolosament
amb l'horari. En aquest cas és el professorat qui ha de tindre'l previst per a
convidar l'alumnat a marxar a casa. L'esquema d'eixida és el següent: els
grups dels nivells postobligatoris ixen els dilluns, dimarts i dijous a les 14.55,
els dimecres a les 12.55 i els divendres a les 14.00; els grups de 1r de l'ESO
ixen els dilluns a les 15.05, els dimarts, els dijous i els divendres a les 14.05 i
els dimecres a les 12.45; ells grups de 2n de l'ESO ixen els dilluns a les 15.00,
els dimarts, els dijous i els divendres a les 14.10 i els dimecres a les 12.50; els
grups de 3r de l'ESO ixen els dilluns, els dimarts i els dijous a les 15.05, els
divendres a les 14.05 i els dimecres a les 12.45; i els grups de 4t de l'ESO ixen
els dilluns, els dimarts i els dijous a les 15.00, els dimecres a les 12.50 i els
divendres a les 14.10.
10.
Les eixides i entrades als esplais i dels esplais també seran
escalonades segons el següent esquema: Batxillerat i cicles, al primer esplai
ixen a les 10.45 hores i entren a les 11.15 hores i per al segon esplai ixen a
les 13.00 hores i entren a les 13.20 hores. 2n i 4t de l'ESO segueixen el mateix
esquema: [10.40-11.10] i [12.55-13.15]. Finalment, 1r i 3r de l'ESO també
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segueixen el mateix esquema: [10.35-11.05] i [12.50-13.10]. Durant els
esplais, les aules quedaran tancades. En finalitzar l'esplai, el professor o
professora amb qui tinguen classe en la següent hora, els estarà esperant amb
l'aula oberta.
11.
Es redistribuiran els espais (mobiliari, prestatgeries, etc.) per a
mantindre la distància de seguretat de 1,5 m. L'aforament màxim per a les
aules vindrà determinat per la capacitat de llocs mantenint la distància de
seguretat.
12.
Es garantirà la distància de seguretat en tots els despatxos,
departaments didàctics i zones de treball.
13.
En els laboratoris, aules específiques i tallers se senyalitzaran els llocs
que no poden ser ocupats. En iniciar cada sessió es comprovarà si s'ha netejat
i desinfectat el material i els llocs emprats i, si no és el cas, es procedirà a la
neteja. A aquest efecte, tots aquests espais estaran equipats amb els elements
necessaris (bobina de paper i producte desinfectant).
14.
Les aules que durant algun període lectiu siguen utilitzades per alguna
agrupació de diferents grups s'higienitzaran abans de l’ús següent.
S'encarregarà de fer-ho o de verificar que es fa el professor que accedeix al
costat de l'alumnat per a assegurar-se que, efectivament, s'higienitza l'espai.
Per a això, les aules disposaran d’una bobina de paper i producte higienitzant.
Aquest alumnat també col·locarà un adhesiu amb el nom, grup i matèria en
què es produeix el desdoblament en l’aula pertinent (aquesta tasca la
coordinarà el professor/a de la matèria objecte de desdoblament).
15.
Els patis estaran zonificats durant els esplais. L'alumnat de cada
curs ha de romandre en la zona assignada. 1r i 2n de l'ESO: pistes esportives
i les graderies. Queda prohibit el joc amb pilotes durant els esplais. 3r e l'ESO:
pati central (on es troba el monòlit commemoratiu del 50 Aniversari). 4t de
l'ESO i 1r de Batxillerat: porxo de l'entrada principal i tot l'espai que hi ha fins
a l'Aula de la Natura així com les zones d'escales cap a l'aparcament superior.
2n de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior: aparcament i jardí
a l'oest que limita amb el CEIP “La Nostra Sra. de l'Esperança”. Es podrà
comprovar que cada alumne està on li correspon mitjançant el carnet
d'estudiant. Tot l'alumnat ha de portar-lo sempre damunt. Els tutors
s'encarregaran que l'alumnat de cada curs apegue sobre el seu carnet un
gomet de color roig per a 1r de l'ESO, verd per a 2n de l'ESO, blau per a 3r de
l'ESO, groc per a 4t de l'ESO i negre per als nivells postobligatoris.
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16.

Es mantindran obertes les finestres el major temps possible. Si no és
possible durant el temps de la classe perquè fa molt de fred, sí que es farà
almenys durant els esplais, durant els canvis de classe i al final de la jornada.
És per això que no serà eficient l'ús de la calefacció per la qual cosa
s'aconsellarà a tot el personal i alumnat vindre amb roba d'abric.
17.
Sempre que siga possible, els interruptors, botons, etc. hauran de ser
accionats amb els colzes o amb elements d'un sol ús.
18.
S'indicarà l'aforament màxim de cada estança, que serà en senyalitzat
en l'exterior mitjançant cartelleria. Sota cap circumstància es podrà excedir
l'aforament de l'espai. Davant la necessitat de complir amb algun altre protocol
o procediment de funcionament del centre, prevaldrà l'obligatorietat de no
sobrepassar l'aforament.
19.
S'evitarà tocar-se el nas, els ulls i la boca. De produir-se aquesta
conducta, es desinfectaran les mans immediatament.
20.
Es demana a les famílies implicació apel·lant a la responsabilitat per
a evitar que els i les menors acudisquen als centres educatius quan hagen
tingut contacte estret amb un cas sospitós o confirmat o presenten símptomes
compatibles amb COVID-19.
21.
Es realitzarà un recordatori a l'inici del matí sobre les mesures bàsiques
fins que les noves rutines siguen assumides per la comunitat escolar.
22.
S'inclourà en el Reglament de Règim Interior que qualsevol acció
contrària a les normes COVID-19 i contra els elements destinats a la
desinfecció i a la higiene personal seran considerats conductes greument
perjudicials per a la convivència en el centre. Això inclou: no obeir a les
indicacions sobre desinfecció de llocs, romandre durant els esplais en zones
de pati no assignades, no arribar a l'hora que s'ha establit segons l'esquema
d'entrada escalada, cometre actes vandàlics contra productes desinfectants i
higiènics, ocupar un pupitre no assignat a l'aula, no portar mascareta o no
portar-la posada de manera adequada (cobrint nas i boca), no mantindre la
distància de seguretat, no realitzar la higiene de mans quan correspon i tot allò
que pose en risc la garantia sanitària de les persones en el centre.
23.
En cas d'inclemències meteorològiques se suspendrà l'eixida a l'esplai
i es romandrà a l'aula.
24.
L'alumnat anirà als lavabos de forma ordenada durant el temps de
classe preferentment. S'ha de fomentar que els alumnes no l’utilitzen durant
els esplais per a evitar aglomeracions. L'ús durant l'esplai serà excepcional.
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25.

L'alumnat no podrà compartir material escolar. Només es permetrà
l'ús compartit d'eines, instruments o ordinadors a les aules específiques, però
sempre requerirà d'una higienització prèvia a l’ús.
26.
Queda prohibit l'accés a tota persona aliena al centre. Tota gestió amb
les famílies s'ha de fer, en la mesura que siga possible, de manera telemàtica
i, si n’és necessària la presència, sempre amb cita prèvia.
27.
No es permetrà la recollida d'aliments ni de material per part dels
conserges per a entregar-ho posteriorment a l'alumnat en cas d'oblit.
28.
En cas de detecció d'alumne/a amb símptomes compatibles amb Covid19 s'aplicarà el PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ ENFRONT DE
LA TRANSMISSIÓ I CONTAGI DEL SARS-CoV-2 PER A CENTRES
EDUCATIUS QUE IMPARTISQUEN ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS
EN EL CURS 2020-21.
29.
Es dissenyaran protocols específics d'ús de les aules de Música, tallers
de Tecnologia, tallers de Manteniment Electromecànic, aules de Dibuix, aules
d'Informàtica, sala del Professorat, Secretaria, aula de Pedagogia Terapèutica,
aula de Fisioteràpia, pistes esportives, consergeria, Unitat específica
d'Educació Especial i banys.
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