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ANNEX I: INSTRUCCIONS PER A ALUMNAT

CONTROL DE REVISIONS I ACTUALITZACIONS

Nº Revisió Dates Modificacions respecte a la versió anterior

Rv. 0 09-09-2020 Adeqüació a les instruccions d’inici de curs

Rv.1 10-09-2021 Distància d’1,2 m. Aforaments d’aula. Ubicació de grups.

1. INTRODUCCIÓ

El present Pla de Contingència ha estat elaborat per l'equip directiu de l'IES Joan
Coromines basant-se el model Model de Pla de Contingència i Continuïtat de la 
activitat en una situació pandèmica per SARS-CoV-2 elaborat per l'Institut 
Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.

Aquest document inclou recomanacions i directrius en relació a les mesures de 
prevenció i higiene enfront de la Covid-19 per a les activitats i instal·lacions de 
l'IES Joan Coromines durant el curs 2020-21, les quals podran ser actualitzades 
quan els canvis de la situació epidemiològica així ho requerisquen..

Aquestes actualitzacions s'aniran recollint en les diferents versions del Pla i 
seran enregistrades en l'apartat de "control de revisions i actualitzacions".
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2. OBJECTIUS

- Crear un entorn saludable i segur a l'IES Joan Coromines mitjançant mesures 
de prevenció, higiene i promoció de la salut adaptades a les nostres 
particularitats.

- Instaurar mesures organitzatives eficaces que impedisquen l'aglomeració de 
persones i propicien el correcte compliment de les mesures de distanciament 
social.

 - Assegurar que l'activitat educativa puga desenvolupar-se amb la major 
normalitat possible.

- Possibilitar la detecció precoç de casos i gestió adequada dels mateixos.

3. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les mesures de prevenció, higiene promoció de la salut i protocols de detecció 
precoç de casos establerts en aquest document són aplicables a totes les 
activitats i instal·lacions de l'IES Joan Coromines.

4. INFORMACIÓ I FORMACIÓ DEL PERSONAL DELS CENTRES 
EDUCATIUS

La informació i la formació són fonamentals per poder implantar les mesures 
organitzatives, d'higiene i tècniques entre el personal treballador en una 
circumstància tan particular com l'actual, de manera que es fa imprescindible 
que tot el personal adscrit al centre educatiu conega el Pla de Contingència i 
compte amb la informació específica i actualitzada sobre les mesures concretes 
que s'implanten.

Per a això es difondrà el present pla entre tots els treballadors del centre per 
correu electrònic, romandrà una còpia a secretaria per a la consulta i s’establirà 
una bústia telemàtica del centre per dubtes i suggeriments.
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Bústia COVID-19:     12003390@gva.es

La persona responsable de traslladar la informació en IES Joan Coromines és:
CARME ALONSO HERRERA Coordinadora de prevenció

5. RECURSOS NECESSARIS PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PLA 

Directora del Pla: BEGOÑA ESTELLER CARDONA

Vicedirector: JAVIER MATEU BORRÁS

Secretària i 
coord. de prevenció: CARME ALONSO HERRERA

Vicesecretari: IGNACIO SELIGRA

Cap Estudis: M. JESÚS CASTILLO GARCIA

Cap Estudis: ELOI FORÉS ROCA

Cap Estudis: JOSÉ MANUEL LLUCH ROIG

Difusió de continguts del pla

Per tal d'assegurar que la informació sobre els protocols d'actuació i les 
mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut implantada a l'IES Joan 
Coromines siguen coneguts i compresos per tota la comunitat educativa, es 
defineixen les següents accions:

- Es comunicarà a totes les famílies per la webfamília i la web del centre la 
informació recollida en l'Annex I: Instruccions per a l’alumnat.

- Es potenciarà l'ús d'infografies, cartells i senyalització que fomenten el 
compliment i comprensió de les mesures de prevenció i higiene. Es tindrà cura 
que aquesta informació es mantinga actualitzada si canvien les indicacions de 
les autoritats sanitàries.
 
- A l'inici de curs s'informarà i s’explicarà aquest Pla de Contingència.
 
Seguiment i control de la implantació del pla de contingència

mailto:12003390@gva.es
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Mitjançant les eines contingudes en aquest document, l’equip directiu realitzarà
les actuacions pertinents per a la comprovació de les mesures i protocols 
definits i la seva efectivitat. Han d'establir reunions amb aquest objecte, 
almenys un cop per setmana en funció de les necessitats que vagen sorgint.
 

Revisió del pla de contingència

En qualsevol moment, després de l'anàlisi de les mesures adoptades, es 
proposaran noves mesures a aquelles que van resultar ineficaces.

Quan s'incorporen noves activitats o ho indique l'autoritat sanitària.

6. PLA DE CONTINGÈNCIA DE L'IES JOAN COROMINES

6.1. CENTRE EDUCATIU

Centre educatiu: IES JOAN COROMINES
Codi de centre: 12003390
Adreça: Passeig marítim, 5
Codi postal: 12580
Localitat: Benicarló
Telèfon: 964 405640
Correu electrònic: 12003390@gva.es
Web: iesjoancoromines.org

6.2. RESPONSABLE REDACCIÓ I APLICACIÓ DEL PLA

Cognoms i nom: BEGOÑA ESTELLER CARDONA 

Data d'elaboració de el pla:    09.09.2020

La direcció de centre podrà designar persones responsables per a tasques 
concretes d'implementació de Pla.

6.3. IDENTIFICACIÓ DELS POSSIBLES ESCENARIS DE RISC

En general, tal com estableix el Ministeri de Sanitat en el Procediment 
d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició 
a la COVID-19, en funció de la naturalesa de les activitats docents en els centres 
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educatius, així com de la incidència i prevalença de la COVID-19 descrita fins ara
a la població infantil, el risc del personal docent ha de ser considerat similar al 
risc comunitari i classificar-se, per tant, com nivell de risc 1 ( NR1).

Només en els moments d'atenció a un possible cas positiu (actuació d'atenció 
d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 
COVID-19 dins del centre educatiu), pot ser considerat nivell de risc 2 (NR2), en 
aquest cas està indicat l'ús de mascareta quirúrgica per a la persona que 
comença a presentar símptomes i mascareta FFP2 per a la persona que 
l'atenga.

Escenari 3
Nivell de risc 3

Escenari 2
Nivell de risc 2

Escenari 1
Nivell de risc 1

EXPOSICIÓ DE RISC EXPOSICIÓ DE BAIX RISC BAIXA PROBABILITAT 
D'EXPOSICIÓ

personal empleat públic en 
tasques administratives i 
atenció al públic

personal de l’equip directiu

personal docent

personal no docent d’atenció 
directa a l’alumnat

Personal subaltern

personal de neteja

personal de manteniment

personal d’empreses 
externes

REQUERIMENTS REQUERIMENTS REQUERIMENTS

Caldrà l'aplicació de mesures Caldrà l'aplicació de mesures 
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higièniques específiques de 
protecció individual

Mascareta FFP2

higièniques específiques de 
protecció individual

7. PROTOCOL D'ACCÉS, TRÀNSIT I ABANDONAMENT DEL CENTRE 

Accés a les instal·lacions i recorreguts interns

Els accessos al centre es realitzaran de forma ordenada respectant en la 
mesura del possible la distància de 1,2m i serà obligatori l'ús de mascareta. Es 
col·locaran cartells informatius en els llocs d'accés al centre informant de 
l'obligatorietat de l'ús de mascaretes a tot el recinte.

L'alumnat del torn de matí accedirà a les instal·lacions del centre per les dues 
portes d’accés al centre: 
- l’alumnat de 1ESO , 2 ESO,  4ESO , 2FPB, 1 BATXILLERAT , 2 FPB, GA1 i GA2 
entrarà per la porta de l’entrada principal 
- l’alumnat de 3 ESO , 1FPB,  SMX1, SMX2 entrarà per la segona porta

L’alumnat del torn de vesprada accedirà al centre per la porta principal:
- l’alumnat de SMXV1, SMXV2, DAW1, DAW2, AD1cap al passadís exterior del 
passeig marítim i
- l’alumnat  d’AF 1, AF2, AD2, EAS1 i EOI cap a l’edifici D,

per tal d’accedir de forma esglaonada a les aules i evitar aglomeracions a les 
escales i passadissos.

Els recorreguts d'accés i sortida de l'aulari 

Es realitzaran de la següent manera:

- l'entrada a l’edifici B es farà per la porta d’accés a consergeria.
- tant a les escales, com als passadissos de doble circulació caldrà desplaçar-se 
per la nostra mà dreta. Si es coincideix amb algú que va en sentit contrari caldrà
posar-se el més a la dreta possible. 
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- es recomana deixar una distància de quatre graons entre persones que pugen
o baixen
- no tocar els passamans o les baranes
- als passadissos de doble circulació se circularà sempre per la mà dreta i 
estaran marcats a terra els sentits de circulació. Si l’aula està al costat contrari 
per on cal circular mirarem de passar al nostre sentit de circulació pel camí més 
curt, en línia recta des de la porta.
 
 
Recorreguts en els intercanvis de classe

Per minimitzar la distància i ús de recorreguts interns cada grup romandrà el 
màxim temps possible en una mateixa aula i seran els docents els que 
principalment es desplacen en els intercanvis de classe. Tot i així, a causa de les 
diferents matèries que cursen l'alumnat d'un grup, serà necessari el 
desplaçament en els intercanvis de classe. Per minimitzar el recorregut en 
aquests desplaçaments es tractarà de tenir el major nombre possible d'aules 
d'un mateix nivell en la mateixa planta del mateix edifici.
 
Supervisió de l'entrada i sortida de centre
 
La supervisió de l'entrada i la sortida de centre serà realitzada pels conserges.
 
En cada edifici la sortida es farà primer la planta baixa i a continuació la segona.
Serà el professorat de cada aula el responsable que sortiga la classe de forma 
organitzada i farà esperar al grup si n’està sortint un altre. D'aquesta manera 
s'evitaran aglomeracions en passadissos i escala. 

El professorat ha de vetllar que es respecte la distància de seguretat i l’ús de la 
mascareta.

8. INSTRUCCIONS I AFORAMENTS EN ESPAIS COMUNS I SERVEIS
 
Ús d'espais comuns (pati, pistes esportives) durant els patis: 

L'alumnat seguirà per a la sortida i entrada dels patis les mateixes rutes 
creades per a l'entrada i sortida de l'aulari, excepte l’alumnat de l’edifici B que 
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entrarà i sortirà al pati per la porta més propera.
La supervisió de l'alumnat durant els patis serà realitzada pel professorat de 
guàrdia corresponent. Els professorat de guàrdia ha de vetllar pel compliment 
de les mesures de prevenció i higiene, en particular han de vetllar perquè es 
complisca distanciament de 1,5m i recordaran a l'alumnat l'obligatorietat de l'ús
de mascareta.
 
Si les condicions climatològiques no permeten accedir al pati l'alumnat es 
distribuirà per les zones cobertes dels patis. Els professors de guàrdia han de 
vetllar per evitar aglomeracions, compliment de la distància de seguretat i ús de
la mascareta.

 
Lavabos
Equipaments:
- Dispensadors de sabó o gel hidroalcohólic
- Paper per a eixugar-se les mans
- Papereres amb tapa i pedal
- Cartell informatiu sobre el correcte rentat de mans
Normes:
A l'entrada dels lavabos s'informarà de l'aforament màxim dels mateixos 
havent d'esperar l'alumnat el seu torn fora del servei si es supera aquest 
aforament. Durant els patis l'alumnat podrà utilitzar els lavabos de planta baixa 
de l’edifici B.
 

LAVABOS Aforament Neteja

Edifici A 3 3 cops al dia

Edifici B 4 - 4 3 cops al dia

Edifici C 3 3 cops al dia

Gimnàs 2 i 2 3 cops al dia

Professorat 2 i 2 3 cops al dia

Biblioteca i sala d'actes

La biblioteca romandrà tancada per a l’alumnat. Estarà destinada a sala de 
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professorat. S'ha reduït l'aforament per preservar la distància interpersonal de 
1,2 metres.

S'han distanciat els llocs informàtics prou entre si. S'ha de netejar la superfície 
del teclat, ratolí i pantalla amb desinfectant a l'acabar d'utilitzar l'ordinador.

Biblioteca
- L'encarregat serà sempre el que lliure o reculla els llibres prestats.
- S'establirà un lloc on dipositar els llibres tocats pels usuaris. No tornar 
immediatament a la prestatgeria.
 - El personal haurà d’extremar la higiene de mans amb aigua i sabó o gel
hidroalcohólic.
 
Relació d'aforaments en dependències comunes

Dependència Aforament

Biblioteca 11

Sala de professorat 15

9. AFORAMENTS MÀXIMS EN AULES

D'acord a les instruccions es respectarà el distanciament de 1,2m en les aules i 
espais comuns.

Els aforaments màxims seran senyalitzats en cadascuna de les aules.

Cada taula té marcada la seva ocupació perquè en cap moment s'altere la 
distància de seguretat i caldrà ser ocupada pel mateix alumne.

De la mateixa manera, a l'entrada de les zones comuns, com gimnàs, vestidors, 
biblioteca, sala de professors s'expressarà l'aforament màxim permès.

Aules Planta Aforament

A01 1 30

A02 1 15

A03 1 25

A04 1 15

A10 2 6
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A11 2 25

A12 2 25

A13 2 13

A14 2 14

A15 2 18

A16 2 25

A17 2 25

A18 2 5

A19 2 15

B01 1 25

B02 1 25

B03 1 25

B04 1 25

B11 2 AULA COVID

B12 2 12

B13 2 25

B14 2 25

B15 2 25

B16 2 25

B17 2 25

C01 1 25

C11 2 15

C12 2 25

C21 2 12

D01 1 25

D02 1 25

D03 1 30

D05 1 TALLER

D06 1 20

D11 2 15

D12 2 19

D13 2 30

D14 2 18

D15 2 18

PRE 1 1 25

PRE 2 1 25

10.INSTRUCCIONES GENERALS A USUARIS

Les instruccions generals per a l'alumnat i famílies venen recollides en l'Annex I:
Instruccions a l'alumnat.

Aquesta informació se'ls farà arribar als interessats seguint els canals 
d'informació que estableixen l'apartat 15 d'aquest pla de contingència.

De les instruccions a l'alumnat es realitzarà un recordatori a l'inici de cada matí, 
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al menys de les mesures bàsiques fins que s'adquirisquen les noves rutines.

A més, es treballarà en les sessions de tutories durant el primer trimestre.

11. REFORÇAMENT DE LES CONDICIONS DE HIGIENE I SALUT 
TANT DELS TREBALLADORS COM DE L'ALUMNAT

L'IES Joan Coromines tindrà a disposició de tots els treballadors els materials 
considerats fonamentals i recomanats com a mesures de protecció per les 
autoritats sanitàries.

Mascaretes

S'estarà al que disposa l'apartat 1.3 de la 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, de Consell, 
sobre mesures de prevenció davant la Covid-19 (DOGV 18.07.2020).

L'obligació de l'ús es refereix a mascaretes, preferentment higièniques i 
quirúrgiques, així com al seu ús adequat, és a dir, que ha de cobrir des de la 
part de l'envà nasal fins a la barbeta inclosa. No es permet l'ús de mascareta 
amb vàlvula exhalatòria.

En el transport escolar col·lectiu de les activitats extraescolars el seu ús serà 
obligatori.

La mascareta higiènica, si pot ser reutilitzable, és l'opció recomanada per a l'ús 
en l'entorn escolar.
De la mateixa manera, el centre disposarà de màscares quirúrgiques atès que 
poden ser necessàries davant d'un possible inici de simptomatologia per un 
alumne, alumna o personal del centre educatiu.
S'ha d'explicar l'ús correcte de la mascareta, ja que un mal ús pot comportar 
més risc de transmissió. A aquest efecte es faran visibles infografies que 
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serveixin de referència.

Donat l'ús generalitzat de mascaretes i l'obligatorietat del seu ús, tant el 
professorat com l'alumnat haurà de portar la seua mascareta.

No obstant això, el centre garantirà una màscara per al personal del centre que 
així ho sol·licite.

Igualment per a l'alumnat que per diversos motius no en tingués en el moment 
d'accedir al centre educatiu, o bé durant la seva jornada, en necessiten una de 
nova, se'ls proporcionarà una mascareta, recomanant-los que en porten una de
recanvi.

Guants

L'ús de guants no és recomanable de forma general, però si en casos de 
manipulació d'aliments o tasques de neteja. El centre disposarà de guants per a
aquests casos.

En tot cas, l'ús de guants no eximeix de la resta de recomanacions, en particular
de la rentada de mans, i cal treure-se'ls correctament.

Termòmetre
Es recomana que tant l'alumnat com els docents es prenguen la temperatura 
cada dia abans d'acudir al centre educatiu per valorar, entre d'altres, possibles 
símptomes compatibles amb la COVID-19.

Tot i així, el centre disposarà d'un termòmetre per infravermells per poder 
prendre la temperatura a qualsevol persona de la comunitat educativa que 
durant la seva estada al centre comence a sentir algun símptoma compatible 
amb la COVID-19.

Solució hidroalcohòlica

El rentat de mans amb aigua i sabó és la primera mesura d'elecció, però en cas 
que no sigui possible procedir a la neteja de mans freqüent es disposarà de 
solució hidroalcohòlica per mantenir la higiene adecuada.

Tot el professorat ha d'usar gel de mans desinfectant en totes les ocasions 
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necessàries que no pugui procedir a la neteja de mans i ha de promoure el 
reforç de la higiene de les mans en l'alumnat.

El centre educatiu disposarà de gels hidroalcohòlics. S'assegurarà solució 
hidroalcohòlica en tots els espais (aules, sales de reunions, secretaria, 
despatxos, etc.) on no hi hagi lavabo. Per a això s'instal·larà una estació o taula a
l'entrada de cada espai amb gel desinfectant.

Els lavabos comptaran amb suports amb sabó, paper per eixugar-se i 
contenidor amb bossa, tapa i pedal. Hi haurà cartells informant de la tècnica 
correcta d'higiene de mans durant 40 segons amb aigua i sabó o durant 20 
segons amb solució hidroalcohòlica.

Es revisarà diàriament el funcionament de dispensadors de sabó, solució 
hidroalcohòlica, paper d'un sol ús, etc i es procedirà a reparar o substituir 
aquells equips que presenten avaries.

12. NORMES GENERALS DE PREVENCIÓ I HIGIENE PER A 
L'ALUMNAT I PERSONAL DELS CENTRES EDUCATIUS
Higiene de mans en l'entorn escolar

Es recomana mantenir en tot moment una correcta higiene de mans.

El rentat de mans amb aigua i sabó és la primera mesura d'elecció, en cas que 
no siga possible procedir al rentat freqüent es disposarà de solució 
hidroalcohòlica per mantenir la higiene adecuada.

Quan les mans tenen brutícia visible la solució hidroalcohòlica no és suficient, i 
serà necessari usar aigua i sabó.

La higiene de mans s'ha de fer com a mínim en les següents situacions:
- a l'entrada i sortida de l'aula

- abans i després d'anar a al lavabo 

- després de tossir, esternudar o sonar-se el nas

- abans i després de dinar 

- abans i després de posar-se o retirar-se la mascareta
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- sempre que les mans estiguen visiblement brutes

- després d'usar o compartir espais múltiples o equips 

Cal extremar aquestes mesures d'higiene i prevenció en cas de compartir 
objectes.

Higiene respiratòria en l'entorn escolar

Al tossir o esternudar cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un 
mocador d'un sol ús.

Evitar tocar-se el nas els ulls i la boca i encara que les mans faciliten la 
transmissió.

Utilitza mocadors d'un sol ús per eliminar secrecions respiratòries i llençar-los 
després del seu ús a una paperera amb tapa i pedal.

Després tossir i esternudar s'han de rentar les mans amb aigua i sabó o amb 
solució hidroalcohòlica.

Excursions i viatges d'estudis

De manera general es mantindran les següents mesures de protecció, 
prevenció i protecció:

• El programa anual d'activitats complementàries i extraescolars de el curs 
2021-2022 s'ha d'ajustar a l'evolució de la pandèmia Covid-19, i es promouran 
especialment les activitats complementàries que es desenvolupen fora del 
centre educatiu i en espais oberts.

• Els centres podran organitzar aquestes activitats sempre que es puga garantir
la distància mínima interpersonal de 1,2 metres 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
aïllar.

13. GESTIÓ DE CASOS

No assistiran al centre aquells estudiants, docents i altres professionals que 
tinguen símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquells que es 
troben en aïllament per diagnòstic de la COVID-19, o en període de quarantena 
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domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb 
símptomes o diagnosticada de la COVID-19.

Tampoc s'hauran d'incorporar al centre les persones (alumnat i docents) amb 
diagnòstic confirmat o sospitat de la COVID-19, ni les que hagen estat en 
contacte amb una persona amb la COVID-19 sospitat o confirmat, que han de 
romandre en quarantena o aïllament respectivament, segons indicació del seu 
metge.

En el cas que una persona comence a tenir símptomes estant en el centre 
educatiu

La persona haurà de ser aïllada a l'aula COVID: aula B11.
 
Es contactarà amb la família, llevat de casos que presentin símptomes de 
gravetat o dificultat respiratòria en els quals s'avisarà el 112.

En el cas de treballadors hauran de contactar amb el seu centre de salut o 
metge de família.

14. INSTRUCCIONS A DOCENTS
 
Tot el personal de l'IES Joan Coromines haurà d'estar pendent de la informació 
remesa a través dels canals establerts en l'apartat 15 d'aquest pla de 
contingència, i de les indicacions i actualitzacions que es facen al respecte.
 
No has d'acudir a al centre
 
Si presentes símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tos, sensació de 
falta d'aire, disminució de l'olfacte i del gust, calfreds, mal de coll, mal de cap, 
debilitat general, dolors musculars, diarrea o vòmits). En aquest cas, hauràs 
d'informar de manera immediata al director del centre educatiu.
 

Al centre educatiu
 
Dirigeix-te a la porta d'accés al recinte preservant una distància interpersonal 
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mínima de 1,2 metres tant amb l'alumnat, com amb el personal de centre.
 
Facilita la tasca als companys que organitzen l'accés al centre i col·labora amb 
ells per impedir que es formen aglomeracions. No obstaculitzes zones d'accés 
ni t'atures en llocs establerts com de pas.
 
Vetlla perquè es complisquen les mesures d'higiene i distanciament establertes 
per part de tot el teu alumnat, especialment en els moments d'accés a l'aula, 
evitant que es produisquen aglomeracions a la porta.
 

Dins de l'aula
 
Comprova que la distribució de l'aula permet mantenir la distància establerta 
d'1,2 m entre tots els assistents a la classe.
 
Incideix en la importància de ser rigorosos en el compliment de les mesures de 
prevenció, higiene i distanciament físic.
 
Si l'alumnat entra per primera vegada a l'aula, comprova que es netegen les 
mans amb gel hidroalcohólic.

Ventila adequadament i de forma freqüent l'aula. Les portes de les aules 
romandran obertes, sempre que això no interrompa l'activitat docent, afavorint
d'aquesta manera la seva ventilació.

Si el docent es canvia d’aula caldrà que netege la taula, la cadira, el teclat, ratolí 
i la pantalla amb la solució desinfectant disposada a l'aula i eixugar-lo tot amb 
paper abans d’abandonar l’aula.

Si a l'acabar la sessió està previst canvi d'alumnat a l'aula, indicarà a l’alumnat 
que netege la seva taula i la cadira amb la solució desinfectant disposada a 
l'aula. 

Potència que la sessió es desenvolupe de manera organitzada i tracta de 
fomentar que l'alumnat s'alce el menys possible i evita que es passege per 
l'aula.
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Fomenta el no compartir objectes ni materials, recordant que tots han de portar
de casa allò que necessiten per poder seguir la classe.

En cas d'haver de requerir material a l'alumnat has rentar-te les mans després 
de la seva utilització o, si escau, utilitzar gel desinfectant.

Si en un moment determinat es comparteixen materials és important fer èmfasi
en les mesures d'higiene (rentat de mans o ús de gel desinfectant, evitar tocar-
se el nas, els ulls i la boca ...).

Limita al màxim possible l'ús de documents en paper i la seva circulació.

Cinc minuts abans del canvi de classe i si després de la sessió l’alumnat ha de 
sortir de l'aula, assegura't que es desinfecte la seva taula i cadira i es netege les 
mans amb gel hidroalcohólic.

Col·labora vetllant perquè l'alumnat seguisca les mesures de prevenció 
establertes al centre a fi d'evitar aglomeracions en els passadissos i zones 
comunes.

Durant els patis i accés a les zones comunes

Evita que es concentre un gran número d'alumnat a la mateixa zona del centre 
educatiu.

Controla que l'accés als banys es realitza de manera ordenada per part de 
l'alumnat.

Ajuda al personal encarregat de la vigilància de l'acompliment de les normes 
d'accés i vigilància dels patis i recorda a l'alumnat que ha de seguir les 
instruccions establertes de distanciament social i higiene.

Evita tocar, si no cal, objectes d'altres persones o superfícies en les zones 
comunes. Renta't les mans abans i després de tocar objectes d'ús comú com 
impressores i ordinadors.
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Ventila convenientment l'espai en el qual et trobes: biblioteca, sala de 
professors... 

Si utilitzes els ordinadors de centre, després del seu ús, neteja amb una solució 
desinfectant el teclat, el ratolí i la pantalla.

Respecta la distància de seguretat d'1,2 metres entre alumnat i treballadors del 
centre.

Respecta els aforaments màxims establerts a les zones comuns, esperant en 
cas de ser necessari i permetent, si escau, l'accés a altres companys.

Al sortir de centre i tornar a casa

Col·labora amb el personal que organitza la sortida i impedeix que es formen 
aglomeracions a les portes per part de l'alumnat.

Vigila atentament el teu estat de salut i el dels teus cercles propers.

Abans de sortir de centre renta't les mans amb aigua i sabó o amb gel 
hidroalcohólic.

A l'arribar a casa, es recomana rentar-se les mans amb aigua i sabó, treure les 
sabates i, com a mesura d'higiene, substituir-les per calçat d’estar per casa.

Has de tenir cura de les distàncies i seguir les mesures de prevenció de contagis
i higiene a la llar, sobretot si convius amb persones de grups vulnerables per la 
COVID-19.

Recomanacions específiques

En els tallers, laboratoris, gimnàs... es procurarà no compartir estris, materials o
equips de treball, es recomana realitzar una assignació individual o per grups 
reduïts d'alumnat, amb la finalitat de tenir controlats els contactes en cas de 
contagi. Quan hi haja objectes d'ús compartit o successiu s'haurà de fer èmfasi 
en les mesures de prevenció individuals (higiene de mans, evitar tocar-se el nas,
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els ulls i la boca).

És important assegurar una correcta neteja i desinfecció dels objectes i 
superfícies diàriament (o amb més freqüència, sempre que siga possible) o 
quan hi haja canvis de torn. Atès que aquests virus s'inactiven després de 5 
minuts de contacte amb desinfectants usats pel públic en general, es recomana
utilitzar lleixiu o hipoclorit sòdic diluït en aigua i preparat recentment, en 
proporcions adequades segons les instruccions que estableixen les autoritats 
sanitàries (en el cas de el lleixiu una dilució 1:50, és a dir 20 ml de lleixiu per litre
d'aigua). Sempre s'han de seguir les indicacions de les fitxes de dades de 
seguretat dels productes desinfectants emprats.

Rutines

A l'acabar la sessió de pràctiques, l'alumnat posarà ordre a la seva zona de 
treball i desinfectarà la taula, els estris i equips utilitzats durant la sessió 
pràctica, especialment quan estiga prevista la concurrència en el mateix lloc de 
nou alumnat. Es disposarà paper, solució desinfectant i paperera de tapa i 
pedal amb bossa, per facilitar la neteja i desinfecció.

Abans de l'inici de qualsevol sessió pràctica i després de la seva finalització, serà
obligatori el rentat de mans amb aigua i sabó, en cas de no ser possible es 
disposarà de solució hidroalcohòlica, tenint en compte especialment en tallers, 
que quan les mans tenen brutícia visible , la solució hidroalcohòlica no és 
suficient per mantenir la higiene adecuada. S'ha d'assegurar solució 
hidroalcohòlica on no hi haja lavabo dotat d'aigua i sabó.

Es recomanen ventilacions freqüents de tallers, laboratoris, gimnàs... durant el 
major temps possible, abans, durant i després de cada sessió pràctica, sempre 
que les condicions meteorològiques i de l'edifici ho permeten.

Es prestarà especial atenció a la neteja i desinfecció de les màquines, equips i 
estris de treball d'ús compartit que es troben a disposició de l'alumnat. Per això,
el docent responsable de l'activitat seleccionarà i organitzarà els recursos 
necessaris, de manera que s'assegure la desinfecció dels mateixos entre la 
utilització successiva de diferent alumnat.

En tot moment es dissenyarà un pla per a l'organització de les pràctiques 



22

conjuntes, de manera que es garantisca la distància de seguretat de 1,5 metres.

Per mestres d'audició i llenguatge i orientador

És aconsellable reduir el risc de contacte indirecte entre un estudiant i un altre, 
per garantir la màxima higiene de les zones de treball s'hauran de desinfectar 
les superfícies després de cada alumne/a.

Després de cada sessió s'ha de desinfectar tot l'equip que s'haja utilitzat, 
rebutjar tot l'equip de protecció utilitzat i rentar-se bé les mans.

Les tasques d'assessorar i informar els tutors, equips docents i la resta de la 
comunitat educativa es realitzarà a través de reunions de grups petits.

Es seguiran les següents recomanacions: els seients es disposaran de manera 
que els participants estiguin separats per una distància de 1,2 metres i es 
col·locaran dispensadors de solució desinfectant en un lloc visible del lloc de 
reunió. S'obriran prèviament a la reunió finestres i portes per assegurar-se que 
el lloc estiga ben ventilat. Si no fos possible es recorrerà a mitjans telemàtics. La
coordinació amb altres institucions es realitzarà de forma telemàtica.

15. CANALS DE COMUNICACIÓ

L'equip directiu ha d'assegurar que la informació sobre els protocols d'actuació 
i les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut implantades en els 
centres educatius siguen conegudes i compreses per tota la comunitat 
educativa.

A continuació es relacionen els canals de comunicació establerts per l'IES Joan 
Coromines amb les diferents persones que participen directament en la 
determinació, implementació i manteniment de les mesures i protocols 
d'aquest Pla de Contingència, necessaris per assegurar un entorn escolar segur
per a tots els membres de la comunitat educativa i evitar nous contagis.
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Canal de comunicació Equip directiu, personal docent i no
docent

Mitjançant el canal privat de Telegram i via correu electrònic

Canal de comunicació
Centre educatiu, famílies i tutors 
legal

La pàgina web del centre comptarà amb un tauler COVID19 -Mitjançant 
WebFamília i el canal de Telegram

ANNEX I

INSTRUCCIONS PER A ALUMNAT

Abans d'anar a el centre

Si presentes símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tos, sensació de 
falta d'aire, disminució de l'olfacte i de gust, calfreds, mal de coll, mal de cap, 
debilitat general, dolors musculars, diarrea o vòmits) no has d'acudir al centre i 
has de contactar amb el telèfon del teu centre d'Atenció Primària. Un cop hages
parlat amb el teu centre de salut avisaràs per telèfon al 964 405640 al centre i 
ho comunicaràs a qualsevol membre de l’equip directiu per informar de la 
situació. En cas d'aïllament, s'activarà protocol d'ensenyament a distància.

Tampoc pots acudir al centre si et trobes en període de quarantena domiciliària 
per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat 
de la COVID-19.

No has d'acudir a centre educatiu fins que finalitze el període d'aïllament.

Si has estat en contacte estret (familiars, convivents i persones que hagen 
tingut contacte amb el cas, des de 48 hores abans de l'inici de símptomes, a una
distància menor de 2 metres, durant un temps d’almenys 15 minuts) o has 
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compartit espai sense guardar la distància interpersonal durant més de 15 
minuts amb una persona afectada per la COVID-19, tampoc has d'acudir al 
centre educatiu, fins i tot en absència de símptomes, segons les recomanacions 
de salut pública.

Si utilitzes el transport per acudir al centre educatiu, evita les aglomeracions, 
utilitza mascareta i mantingues en tot moment la distància interpersonal de 
seguretat.

És convenient que prepares tot el necessari per a les classes de manera que no 
siga necessari utilitzar material prestat ni compartir objectes amb els teus 
companys.

Recorda que l’ús de la mascareta és obligatori dins del centre.

Porta sempre una màscara de recanvi. Preferentment utilitza higièniques 
reutilitzables.

Porta la teva pròpia beguda ja que les fonts d'aigua potable estaran 
clausurades. Llegeix atentament el protocol d'accés i sortides de el centre 
educatiu.

Quan vages al centre educatiu
 
Dirigeix-te a la porta que te corresponga preservant una distància interpersonal
mínima tant amb companys com amb el personal del centre educatiu.
 
Possibilita la tasca a la persona que organitza l'accés o sortida a centre i 
col·labora amb ells per impedir que es formen aglomeracions.
 
Llegeix, respecta i compleix amb el que apareix reflectit en els cartells 
informatius sobre higiene de mans i mesures de prevenció col·locats en el 
centre.
 
Utilitza les escales adequadament: de pujada per la teua dreta i de baixada
per la teua dreta també. És recomanable una separació de quatre esglaons 
entre els teus companys i companyes.
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No toques la barana o passamans.

Dins de l'aula
 
A primera hora del dia, guarda la distància de seguretat entre els companys.
 
Accedeix a l'aula de manera ordenada, mantenint la distància mentre esperes el
teu torn.
 
Netegeu-vos les mans amb el gel hidroalcohólic a l'entrada i sortida de classe.
 
Manteniu en tot moment la distància de seguretat d'1,2 metres dins de l’aula, 
tant amb els companys com amb el docent.

No compartisques objectes personals, ni material escolar, com a elements 
d'escriptura, calculadores o altres. Has d'assegurar de portar tot el necessari 
per poder seguir les classes.
 
En cas de ser inevitable el compartir algun material, extrema les mesures 
d'higiene i prevenció (higiene de mans, evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca ...)
i renta't les mans com més aviat o utilitza gel desinfectant.
 

Desinfecta els instruments o elements comuns, que hagen estat utilitzats pel 
docent o per algun dels teus companys.
 

Si tens classes seguides a la mateixa aula, no has d'abandonar l'aula en el canvi 
entre classe i classe.
 

Abans d'abandonar l'aula, hauràs de desinfectar la taula i la cadira que has 
utilitzat.
 
Durant els patis i accessos a les zones comunes
 
La sortida i entrada de pati la realitzaràs quan el teu grup estiga preparat per 
sortir. Circula pels passadissos respectant la direcció marcada al terra i sense 
fer cap carrera.

Procura relacionar-te en grups petits mantenint sempre les distàncies de 
seguretat entre vosaltres.
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Evita formar aglomeracions a les instal·lacions del centre educatiu i procura 
realitzar els descansos en zones a l'aire lliure.

Respecta les senyals establertes i estigues en els espais habilitats per als 
descansos respectant les possibles zones restringides.
 
Si fas servir els ordinadors del centre, després del seu ús, neteja amb una 
solució desinfectant el teclat, el ratolí i la pantalla.
 

La font del pati estarà tancada i està completamentee prohibit beure aigua en 
els lavabos. Important portar-se l’aigua de casa.
 

Al sortir del centre i tornar a casa
 
Col·labora amb el personal que organitza la sortida i impedeix que es formen 
aglomeracions a les portes.

 A l'arribar a casa, es recomana rentar-se les mans amb aigua i sabó, treure les 
sabates i, com a mesura d'higiene, se substituiran per calçat d'estar per casa.
 

 

NORMES GENERALS DE PREVENCIÓ I HIGIENE PER A L'ALUMNAT

Higiene de mans en l'entorn escolar

Es recomana mantenir en tot moment una correcta higiene de mans.

El rentat de mans amb aigua i sabó és la primera mesura d'elecció, en cas que 
no siga possible procedir al rentat freqüent es disposarà de gel desinfectant de 
mans per mantenir la higiene adecuada.

Quan les mans tenen brutícia visible el gel desinfectant de mans no és suficient,
i serà necessari usar aigua i sabó.

Segueix el que indiquen els cartells sobre la tècnica correcta d'higiene de mans 
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durant 40 segons amb aigua i sabó o durant 20 segons amb solució 
hidroalcohòlica.

La higiene de mans s'ha de fer com a mínim en les següents situacions:

- A l'acabar i començar la jornada escolar.

- Abans i després d'anar a al lavabo.

- Després de tossir, esternudar o mocar-se.

- Evitar donar la mà.

- Evitar tocar amb les mans els poms de les portes. En cas de necessitat, obrir 
amb el colze.

- S'han d'extremar aquestes mesures d'higiene i prevenció en cas de compartir 
objectes.

Higiene respiratòria en l'entorn escolar

Al tossir o esternudar cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un 
mocador d'un sol ús.

Evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca perquè les mans faciliten la transmissió.

Utilitza mocadors d'un sol ús per eliminar secrecions respiratòries i llençar-los 
després del seu ús a una paperera amb tapa i pedal.

Després de tossir o esternudar s'han de rentar les mans amb aigua i sabó o 
amb solució hidroalcohòlica.

Ús de mascareta en l'entorn escolar

És obligatori l'ús de màscareta dins del centre escolar. La mascareta indicada 
per a població sana serà tipus higiènica i sempre que sigui possible, 
reutilitzable.
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Al centre hauràs d'entrar amb mascareta i portar-la durant tota la jornada 
escolar. El centre escolar disposarà de mascaretes sol per poder reposar en cas 
de necessitat per trencament o imprevist, encara que és recomanable portar 
una altra de recanvi per si fos necessària.

En la mesura del possible, no toqueu objectes. Abans i després de ser atès, 
renteu-vos les mans al lavabo habilitat per a això o utilitzeu gel hidroalcohòlic, 
si ho creu convenient. 


