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1.  RESPONSABLES DEL PLA AL CENTRE 

Directora del centre: Mª Carmen Marco Rivero 

Data d‟elaboració del Pla: 28-08-2020, actualització: 25- 09 - 2021 

La direcció del centre ha designat persones responsables per a les següents tasques 

concretes d'implementació del Pla:  

● Redacció i actualització de normes internes: Mª Carmen Marco 

● Comunicats al Claustre i Consell Escolar per correu electrònic: Miguel Crisol 

● Informació d‟instruccions i normativa i seguiment del seu compliment per part del 

personal no docent*, personal de neteja i empreses i treballadors externs: Miguel Crisol 

● Comprovació i actualització d‟infografies, cartells i senyalització que fomenta el 

compliment i comprensió de les mesures de prevenció i d'higiene en el cas que canvien 

les indicacions de les autoritats sanitàries: Miguel Crisol 

● Informació d‟instruccions a la resta de comunitat educativa (mitjançant la web del 

centre): Anna Vaello, Gaspar Llinares 

● Comprovació que la informació ha arribat a l‟educadora i professorat d‟Audició i 

Llenguatge: Antonia Mingot 

● Seguiment del compliment del Pla per part del personal docent, l‟alumnat i les seues 

famílies: Josefa Muñoz, Maies Llorca, Quico Galiana i Mª Carmen Marco 

● Comprovació dels registres sobre incidències COVID-19 a l'aula de Convivència i de 

les mascaretes donades per imprevistos a l‟alumnat: Maies Llorca i Miguel Crisol 

● Coordinació amb els tutors per detectar necessitat de tauletes i/o connexió a Internet 

de l‟alumnat i la seua distribució: Josefa Muñoz i Maies Llorca 

● Coordinació amb els tutors per a la comunicació de casos amb símptomes i 

diagnosticats, i la detecció i seguiment dels casos estrets: Mª Carmen Marco, Josefa 

Muñoz, Maies Llorca i Quico Galiana 

● Responsable COVID-19 (interlocutora amb els serveis sanitaris)1: Mª Carmen Marco o 

la persona directiva disponible. 

● Representant en formació i organització d‟accions formatives anti COVID-19 al centre: 

Carmen González 

● Comprovació del compliment de la normativa anti COVID-19 en les activitats 

complementàries i extraescolars: Maria Sellés 

● Registre persones vulnerables, persones amb símptomes i contactes estrets al centre, 

seguiment dels casos i posada a disposició dels serveis assistencials i de salut pública: 

els membres de l‟equip directiu 

● Control del compliment de les recomanacions de neteja i desinfecció de material 

compartit entre professorat i alumnat i lliurament a la direcció d‟un protocol específic 

per a altre material didàctic que el requerisca: cap dels departaments afectats i 

responsables dels projectes del centre. 

● Control del compliment de les mesures del Pla per part del personal alié en l‟accés al 
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centre: conserges. 

● Reposició de material de desinfecció en aules i despatxos i del material de protecció en 

l‟espai COVID-19: personal de neteja  

● Coordinació de centres, Salut Pública de la Marina Baixa: 966 81 65 65 (Marina) 

2. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS SERVEIS/ACTIVITATS ESSENCIALS 

DESENVOLUPATS QUE ES VEUEN AFECTATS  

Atenent la Resolució de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i 

Formació Professional,  per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el 

funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 

durant el curs 2021-2022  i la RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic 

d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació 

acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que 

durant el curs 2021-2022 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i 

de grau superior  (DOGV núm. 9138 / 29.07.2021) i el Protocol de protección i prevenció 

contra la transmissió i el contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius de la Comunitat 

Valenciana , Curs 21-22 (actualització del 20-07-2021)  

I el Pla de Continència i continuïtat en el treball durant les fases de nova normalitat en els 

centres docents públics depenents de la Conselleria d‟Educació, cultura i esport (versió 

setembre de 2021). 

 

Durant el curs 2021-22 l'IES la Malladeta no tindrà aules/matèria sinó aules/grup. En general, 

l‟alumnat només abandonarà la seua aula per fer Educació Física, Música, Dibuix, Tecnologia 

i algunes matèries opcionals o mòduls específics. A més, per garantir la presencialitat diària al 

centre de tots els grups mantenint la distància mínima interpersonal de 1,20 m, s‟han afegit 

com a aules dos espais comuns ja que no tenim suficients aules ordinàries: biblioteca i sala 

d‟usos múltiples.  

La sala del professorat i la cantina són espais que es preveu que podran ser utilitzats com a 

aules en el cas que la situación epidemiológica implique un canvi d‟escenari en funció del 

nivel d‟alerta. 

S‟han organitzat dos torns per als esplais i s‟ha escalonat l‟entrada i eixida al centre així com 

diferènciat els accesos al centre per a cada nivell.  

Igualment, es procurarà formar els agrupaments més “estables” possible per atendre alumnat 

de NESE. De la mateixa manera s‟ha intentat que el major número de matèries posibles dels 

grups 3rPMAR i 4tR siguen impartides de manera independent al grup de referència per tal de 

minimitzar les interaccions entre l‟alumnat. 

No hi ha servei de cantina, pel que l‟alumnat haurà de portar el seu esmorzar.  

https://dogv.gva.es/datos/2021/07/30/pdf/2021_8221.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/29/pdf/2021_8232.pdf
https://ceice.gva.es/documents/161634256/174198494/protocol/4d650b05-a39e-4215-adb4-167c2c1bab16
https://ceice.gva.es/documents/161634256/174198494/protocol/4d650b05-a39e-4215-adb4-167c2c1bab16
https://ceice.gva.es/documents/161634256/174198494/protocol/4d650b05-a39e-4215-adb4-167c2c1bab16
https://ceice.gva.es/documents/161634256/174198494/protocol/4d650b05-a39e-4215-adb4-167c2c1bab16
https://webmail.gva.es/imp/view.php?actionID=view_attach&id=7&muid=%7B5%7DINBOX45960&view_token=HsxozjNw2Bxer2lD90oOpbQ&uniq=1632915742887
https://webmail.gva.es/imp/view.php?actionID=view_attach&id=7&muid=%7B5%7DINBOX45960&view_token=HsxozjNw2Bxer2lD90oOpbQ&uniq=1632915742887
https://webmail.gva.es/imp/view.php?actionID=view_attach&id=7&muid=%7B5%7DINBOX45960&view_token=HsxozjNw2Bxer2lD90oOpbQ&uniq=1632915742887


Pàg 5 

 

 

3. IDENTIFICACIÓ D'ESCENARIS I ESTABLIMENT DE MESURES DE 

CONTINGÈNCIA  

El Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l'exposició 
al SARS-CoV-2 de 16 de juliol de 2021 indica, en el paràgraf cinqué del seu primer apartat, 
que “correspon a les empreses avaluar el risc d'exposició en què es poden trobar les 
persones treballadores en cadascuna de les tasques diferenciades que realitzen i seguir les 

recomanacions que sobre el particular emeta el servei de prevenció, seguint les pautes i 
recomanacions formulades per les autoritats sanitàries”. 

 

Les mesures preventives i protectores que s'han d'adoptar en el centre de treball per 

protegir el seu personal treballador segueixen totes les instruccions i recomanacions 
previstes per l'autoritat sanitària en tot moment i són addicionals i complementàries a la 

resta de mesures preventives implantades ja en el centre de treball amb motiu del 
compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 

Per al desenvolupament de l'activitat presencial en els centres educatius del personal 

docent i no docent de l'administració de la Generalitat s'han identificat els següents 
escenaris d'exposició, en els quals s'han planificat les mesures necessàries per a eliminar o 

minimitzar tot el possible la potencial exposició a la COVID-19, com han establit les 
autoritats sanitàries. Cal considerar que no tots els centres compten amb la totalitat de 
figures professionals; així, per exemple, alguns centres, a causa de les necessitats i 
característiques del seu alumnat, compten amb professionals que realitzen les seues 

funcions en el centre docent com ara personal educador, fisioterapeuta o intèrpret en 
llengua de signes, mentre que altres no. 

 

Les persones treballadores poden ser situades en qualsevol dels 3 escenaris definits pel 

SPRL. S'haurà d'adaptar a l'àmbit educatiu el que s'estableix en el procediment citat amb 
anterioritat, no de manera permanent i general, sinó sempre en funció de la naturalesa de 

les activitats i de l‟avaluació del risc d'exposició. 

 

En els centres de treball considerem els següents escenaris: 

 

Figura 1. Criteris per a la identificació dels possibles escenaris de risc 
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Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3 

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

 Personal educador d'educació 

especial 

Personal fisioterapeuta 

Personal educador d‟Educació 

Infantil 

 

Personal empleat públic en tasques 

administratives i atenció al públic 

Personal de l'equip directiu 

Personal docent 

Personal subaltern 

Personal de neteja (propi o d'empresa 

concurrent CAE) 

Personal de manteniment (propi o 

d'empresa concurrent CAE) 

Personal d'altres empreses concurrents 

(CAE) 

Personal intèrpret de llengua de signes 

REQUERIMENTS REQUERIMENTS REQUERIMENTS 

 ES REQUEREIX CONTACTE 

AMB L‟SPRL PER A QUALSEVOL 

MESURA TIPUS EPI. 

Serà necessària l'aplicació de 

mesures higièniques de protecció 

individual específiques. 

CONTACTAR AMB L‟SPRL per a 

qualsevol aclariment o consulta.  

Per al moment actual s'ha prescrit la 

utilització de màscares. 

A més a més, a fi d‟ajustar al màxim grau possible les mesures a la situación epidemiológica 

es poden plantejar escenaris en funció del nivel d‟alerta en cada territorio: 

 Nova normalitat, nivells d‟alerta 1 i 2 

 Nivells d‟alerta 3 i 4 

La indicació de canvi d‟escenari segons el nivell d‟alerta l‟ha d‟establir l‟autoritat sanitària 

respecte a les zones bàsiques de salut. Aquest canvi s‟ha de mantindre durant dues 

setmanes fins  a la reavaluació. 
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L‟organització dels escenaris permet flexibilitzar la distancia per a la nova normalitat i 

nivells 1 i 2 d‟alerta i ser més estricte si es passa a nivells 3 i 4. (1,2m o 1,5m de distancia 

interpersonal dins de l‟aula) 

4. MESURES GENERALS  

Com a norma general, no podrán accedir al centre educatiu cap persona que es trobe en 

alguna de les circumstàncies següents: 

 

- Presenten símptomes compatibles amb la COVID-19. 

- Estiguen en situación d‟aïllament per haver donat positiu per la COVID-19. 

- Estiguen en espera del resultat d‟una prova disgnòstica. 

- Estiguen en quarentena preventiva domiciliària per ser contacte estret d‟alguna 

persona diagnosticada amb COVID-19. 

Per altra banda, els principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la 

COVID-19 als centres educatius s‟estructuren en aquests principis: 

1.- Limitació de contactes: 

- Es garanteix la presencialiat total per a tots els nivells en l‟escenari de nova normalitat 

i nivells d‟alerta 1 i 2. 

- Distància interpersonal d‟1,20 metres entre l‟alumnat dins de l‟aula en l‟escenari de 

nova normalitat i nivells d‟alerta 1 i 2. 

- Distància interpersonal d‟almenys 1,50m en les interaccions entre persones adultes 

dins del centre. 

- Distància interpersonal d‟almenys 1,50m quan l‟alumnat es desplace dins del centre o 

estiga fora de l‟aula 

- Ús obligatori de mascareta higiènica o quirúrgica 

- Minimització del moviment de l‟alumnat per evitar contactes als corredors 

- Patis diferenciats per nivells educatius per tal d‟evitar aglomeracions. 

- Entrades i eixides escalonades i diversificant els accesos per tal d‟evitar els contactes 

i aglomeracions. 

 

2.- Mesures de prevenció personal: 

      - Higiene adequada de mans. Aquesta s‟haurà de realizar de manera freqüent i 

meticulosa, durant almenys 40 segons amb aigua i sabó de manera preferent. Si no és posible 

es podrá utilizar desinfecció durant 20 segons amb gel hidroalcohòlic. 

La higiene de mans s‟ha de realizar, almenys, a l‟entrada i eixida del centre, abans i 

després del pati, de menjar i després d‟anar al lavabo. 
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- Higiene respiratòria (esternudar i tossir en la flexura del colze sense retirar-se la 

mascareta i utilització de mocadors de paper) 

- Els mocadors de paper d‟un sol ús s‟han de llençar a una paperera amb bossa i amb 

tapa i pedal, i fer una posterior higiene de mans. 

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

- Mantindre, sempre que siga posible, les portes obertes mitjantçant falques i altres 

sistemes per tal d‟evitar el contacte de les persones amb les manetes i poms. 

- En cas de compartir objectes, realizar una neteja entre l‟ús d‟un grup i un altre. 

- Ús obligatori de la mascareta per a tota la comunitat educativa, fins i tot en activitats a 

l‟aire lliure controlades en les quals es respecta la distancia d‟1,50m . 

 

3.- Neteja, desinfecció i ventilació 

- Neteja i desinfecció d‟instal·lacions, almenys, una vegada al dia, intensificant la neteja 

de lavabos i espais més utilitzats. 

- Insistir en la neteja de superficies, poms, telèfons i utensilis d‟ús compartit. 

-Neteja i desinfecció de llocs de treball compartit. En acabar d‟utilitzar un ordinador d‟ús 

compartit, s‟ha de desinfectar la superficie del teclat, ratolí i pantalla. 

- Emfatitzar la importancia de la ventilació. 

- No es recomana l‟ús de ventiladors 

- L‟opció preferent és la ventilació natural: ventilació encreuada i permanent. 

S’assegurarà la correcta renovació d’aire  (és a dir, la substitució de l‟aire interior 

potencialment contaminat, amb aire exterior lliure de virus), a les instal·lacions i les aules, 

amb ventilació natural, especialment ventilació creuada, és a dir, amb finestres i portes en 

costats oposats obertes permanent.  

Per a casos concrets (per ex., una prova oral) o pel fred es podrà tancar la porta de l‟aula o 

tancar (un poc) alguna finestra. Quan, a causa de la temperatura exterior, el soroll o les 

inclemències del temps no siga possible mantindre les finestres de les aules obertes, 

aquestes s‟obriran completament cada 25-30 minuts (a l‟inici i a mitjan classe) i durant un 

període de 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 les pauses o 

descansos s‟obriran simultàniament –i durant almenys 5 minuts– les portes, finestres i targes 

(finestres que donen al corredor) de tot el centre educatiu. 

- S‟hauran de ventilar sovint les instal·lacions generals del centre (si no és posible de 

forma permanent, 15 minuts a l‟inici i final de la jornada, durant el pati i entre classes) i 

garantir una bona ventilació en els corredors 
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4.- Gestió de casos: 

La protocol·lització per a un adequat i primerenc maneig d'una situació de sospita o 

aparició d'un cas. Es tindrà en compte el document Gestió de casos COVID-19 en els 

centres educatius d‟ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana. Curs 

2020-2021, elaborat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que 

continuarà en vigor mentre no se n‟elabore una actualització. 

 

 

5.- Accions transversals: 

 - Informació sobre el SARS-CoV-2 i la COVID-19 a tots i treballadors del centre i 

comunitat educativa 

- Explicar l‟ús correcte de la mascareta: cobrint nas i mentó, ajustada a la cara, i 

manipulant-la només per les tires. 

- Informar de la técnica correcta de neteja i desinfecció de mans 

4.1. INCORPORACIÓ PRESENCIAL DEL PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC  

1. El personal empleat públic que presta els seus serveis en els centres docents s'incorporarà 

al seu lloc de treball l'1 de setembre de 2021.  

El personal empleat públic pertanyent als col·lectius definits pel Ministeri de Sanitat, a cada 

moment, com a grups vulnerables per a la Covid-19 (persones amb malaltia cardiovascular, 

inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal crònica, 

immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, 

obesitat mòrbida, embaràs i majors de 60 anys) podran incorporar-se sempre que la seua 

condició clínica estiga controlada i ho permeta, mantenint les mesures de protecció de manera 

rigorosa, excepte indicació mèdica de no incorporar-se. En cas de dubte, el Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals avaluarà la situació clínica d'aquest personal, emetent el 

corresponent informe.  

En tot cas, cal considerar l'indicat en La guia d'actuació per a la gestió de la vulnerabilitat i el 

risc en àmbits no sanitaris que figura en l'Annex II del Procediment d'actuació per als serveis 

de prevenció de riscos laborals davant l'exposició al Sars-CoV-2 publicat pel Ministeri de 

Sanitat (14 de juliol de 2020).  

2. Tot el personal treballador del centre educatiu verificarà diàriament el seu estat de salut 

 abans d’acudir al centre. No podran incorporar-se al seu lloc de treball les persones que 

 presenten a casa qualsevol simptomatologia (tos, febre -més de 37,5 °C-, dificultat en 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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 respirar, etc.) que poguera estar associada amb la COVID-19. En aquest cas s'haurà de  

contactar amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) que li pertanga o amb el telèfon 

 

 d'atenció a la COVID-19 (900 300 555). També es pot demanar consulta a través de cita 

 web [ http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html]. No s'haurà 

 d'acudir al centre educatiu fins que el professional sanitari de referència confirme l'absència 

 de risc per a la mateixa persona i per a la resta de l'alumnat. 

  

S'informarà d'aquesta circumstància al centre.  

Tampoc podran incorporar-se al seu lloc de treball les persones que estiguen en aïllament 

domiciliari a causa d'un diagnòstic per la COVID-19, o que es troben en quarantena 

domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 

diagnosticada de COVID-19.  

4.2. INCORPORACIÓ DE L'ALUMNAT  

1. Després de la situació de crisi sanitària i social viscuda, l'acolliment de l'alumnat serà un 

aspecte clau a cuidar sobretot per a l'alumnat amb situacions de major vulnerabilitat 

emocional i social, i es tractarà d'evitar que es donen situacions d'estigmatització en relació a 

la COVID-19, entre altres, mitjançant actuacions del Pla d‟Acció Tutorial (PAT) i del Pla 

d‟Atenció a la Diversitat i Inclusió Educativa (PADIE), tals com el taller d‟Habilitats Socials, Ací 

t‟escoltem i la Tutoria Entre Iguals, concretades al PAM.  

2. Durant el curs 2021-2022 hem 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. En aquest sentit, les famílies, o el mateix 

alumnat en cas de ser major d'edat, hauran d'emplenar una declaració responsable , 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 el nostre pla de contingència. Es repartirà el primer 

dia de classe i es demanarà que la tornen signada al seu tutor/a eixa setmana. Als qui no la 

tornen, se‟ls recordarà per correu electrònic o via telefònica. 

3. S'indicarà a les famílies que no pot acudir al centre l'alumnat amb símptomes compatibles 

amb la COVID-19 o diagnosticat de la COVID-19, o que es trobe en període de quarantena 

domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de 

la COVID-19. Per a això, les famílies vigilaran l'estat de salut i realitzaran presa de 

temperatura tots els dies abans d'eixir de casa per a anar al centre educatiu. Incomplir 

aquestes instruccions es considerarà conducta contrària a les normes o greument 

perjudicial per a la convivència, segons la gravetat.  

Si es presenta a casa qualsevol simptomatologia (tos, febre -més de 37,5 °C-, dificultat en 

respirar, etc.) que poguera estar associada amb el COVID-19: En aquest cas s'haurà de 

contactar amb el telèfon d'atenció al COVID-19 (900 300 555) i amb el centre de salut (figura 

http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html
http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html
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en la targeta SIP) que li pertanga. També es pot demanar consulta a través de citaweb 

[http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html]. S'informarà d'aquesta 

circumstància al centre. El més prompte possible comunicarà la informació i instruccions 

rebudes al seu tutor/a o a la direcció (als telèfons 96 687 01 45 / 675 11 08 28) perquè 

aquesta actue en conseqüència. Es valoraran de forma conjunta per la família o per l‟alumnat 

mateix en el cas de ser major d‟edat i per l‟equip mèdic corresponent, les implicacions de 

reprendre l‟activitat educativa presencial en el centre educatiu. 

4. 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. La família o alumnat major d‟edat comunicarà al 

tutor/a de l‟alumne/a que no pot assistir a classe i ho justificarà documentalment. Si l‟absència 

s‟allarga, el tutor organitzarà la seua atenció educativa tan prompte siga possible i en les 

millors condicions. 

En el cas que per prescripció mèdica l‟alumnat no puga usar mascareta i/o requerisca 

qualsevol altra atenció excepcional no inclosa en aquest pla, la família informarà el tutor i 

s‟estudiarà el cas. Després, la direcció, junt al departament d‟orientació, l‟equip mèdic que 

atén a l‟estudiant implicat i els seus tutors legals, acordaran la nova atenció educativa de 

l‟estudiant i informarà a l‟equip docent afectat perquè inicien l‟organització i les actuacions a 

aplicar. 

5. A l'efecte del protocol per a la prevenció i control de l'absentisme escolar i del nombre 

màxim de faltes d'assistència permeses, les absències derivades de l'aplicació de les 

anteriors mesures es consideraran sempre justificades. 

6. La jornada de presentació de l‟alumnat es farà de manera escalonada, tant pel matí com 

per la vesprada, en dos dies consecutius, per tindre més temps per analitzar les mesures i 

l‟organització del curs amb l‟alumnat i evitar aglomeracions als corredors i a l‟entrada. 

7. Serà responsabilitat del professorat dins de la seua aula mantener una bona ventilació de 

l‟espai, la distància entre l‟alumnat i una correcta desinfecció dels materials i instal·lacions així 

com fer seguir les instruccions que contempla aquest pla a tot l‟alumnat al seu càrrec. De la 

mateixa manera és reponsabilitat de tot el professorat vetllar i fer cumplir les instruccions 

d‟aquest pla de contingència en qualsevol espai del centre (desplaçaments pels corredors, 

esplai…) i en qualsevol moment als membres de la comunitat educativa. 

4.3. INSTRUCCIONS I CANALS DE COORDINACIÓ (davant una persona amb 

símptomes) 

1. Qualsevol personal empleat públic, treballador del centre i alumnat que presente 

http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html
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simptomatologia (tos, febre, dificultat per a respirar, etc.) que poguera estar associada amb 

la COVID-19 i aquell que ha estat en contacte estret sense guardar la distància de seguretat 

d'1,5 metres (o 1,2m dins de l‟aula) durant un temps d'almenys 15 minuts i sense utilitzar la 

mascareta, ho ha de comunicar a la direcció del centre.  

2. S'ha preparat un procediment per a separar a l'alumnat o personal treballador amb 

símptomes en el centre educatiu i un procediment d'informació als pares i mares. S'ha habilitat 

una dependencia d'aïllament temporal, “espai COVID-19” o “aula COVID” a la Sala de 

Visites 2 (VIS2) dotada dels recursos materials necessaris. L‟aula COVID és una sala per a 

ús individual, pròxima a un lavabo, que compta amb ventilació adequada i amb una paperera 

de pedal amb bossa, on tirar la màscara i mocadors d'un sol ús. S‟ha procurat que en aquest 

espai hi haja el mínim material possible i s'han retirat tots els objectes que puguen dificultar 

després una bona neteja. 

A l‟espai COVID-19 hi haurà disponible màscares quirúrgiques per a l'alumnat i per a la 

persona adulta que l‟ha d‟atendre (encara que el seu ús ja és obligatori en tot el centre i en 

qualsevol momento per a tota la comunitat educativa)  fins que arriben els seus progenitors o 

tutors i, per si l'alumne no es pot posar una màscara quirúrgica, es disposarà de màscares de 

protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d'un sol ús. Tot el material de protecció 

haurà de disposar-se dins d'una caixa estanca de manera que es mantinga en bones 

condicions higièniques per a quan haja de ser usat. 

Junt a la caixa estanca, a VIS2 hi haurà un cartell amb el protocol d‟actuació davant un cas de 

sospita de persona infectada i un quadern de registre on la persona acompanyant de l‟afectat 

anotarà quin material s‟ha usat durant la incidència perquè aquest siga reposat pel personal 

de neteja quan entren a desinfectar.  

Si VIS2 està ja ocupada, s‟hi agafarà (i demanarà que s‟anote per a la posterior reposició) el 

material necessari i es portarà l‟afectat a l‟entrada del centre, on s‟acotarà una zona per evitar 

que s‟hi apropen altres persones (mitjançant mampares o altres elements separadors que 

col·locaran els conserges). 

Els símptomes més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d'aire. En alguns casos 

també pot haver-hi disminució del gust i de l'olfacte, calfreds, mal de gola, dolors musculars, 

mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits. 

3. Quan una persona estudiant inicie símptomes informarà al seu professor/a i, en cas de 

no tenir-ne, buscarà un docent de guàrdia. En cas de trobar-se molt malament i sense 

professor a prop, enviarà un company perquè done l‟avís. El docent avisat o el personal del 

centre que detecte els símptomes durant la jornada escolar, portarà la persona afectada a un 

espai separat: l‟aula VIS2 o “espai COVID-19”, es posaran el material necessari que trobaran 

dins la caixa estanca i l‟anotaran en el llibre de registre que trobaran junt a esta per a que 

posteriorment puga ser reposat.  
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La persona acompanyant informarà el docent de guàrdia de l‟Aula de Convivència, el qual 

avisarà a la família que ha de contactar amb el seu centre de salut o amb el telèfon de 

referència 900300555, perquè avalue el cas. S‟evitarà que altres persones del centre entren 

en contacte amb aquest alumnat. La recollida de l‟alumnat per part de la familia es realitzarà, 

el més prompte possible, a l‟entrada del centre i es procurarà que el transport siga en vehicle 

particular i no en transport públic col·lectiu. 

El docent de guardia que ha dut el procediment informarà al membre de l‟equip directiu que 

s‟hi trobe disponible perquè inicie el protocol de desinfecció i es pose a disposició dels serveis 

assistencials i de salut pública.  

Si la persona acompanyant és un docent que estava impartint classe, el professor de guàrdia 

organitzarà l‟atenció del seu alumnat. 

- Les persones treballadores que inicien símptomes, informaran a la direcció i se n‟aniran 

a casa o, si no es troben en condicions, demanaran l‟ajuda d‟un altre adult, aniran a l‟aula 

VIS2 o “espai COVID-19”. Si és un docent que es trobava en una aula impartint clase avisarà 

al professorat de guardia i, abans d‟eixir, haurà demanat a l‟alumnat que l‟esperen. Després 

contactaran amb el seu centre de salut o amb el telèfon de referència 900300555 i amb el 

Servei de Prevenció de Riscos Laborals i seguiran les seues instruccions  

Tan prompte com siga possible informaran a la dirección, també comunicaran els possibles 

contactes estrets i si han estat en algun lloc del centre diferent als habituals perquè s‟inicie 

immediatament el protocol de desinfecció. 

- En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat 

o té dificultat per a respirar el docent de guàrdia 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. La direcció portarà un control de membres del personal o 

alumnat que presenten símptomes compatibles amb COVID-19 mitjançant un llistat de 

persones exposades i un registre de les corresponents exposicions. 

4. Es proporcionarà informació i formació a l'alumnat i al personal del centre sobre les 

mesures contemplades en el Pla.  

La direcció informarà el personal del centre i facilitarà una còpia del pla en un format que 

facilite la lectura. A més, promocionarà la formació al respecte que ens arribe de Conselleria. 

La formació a l'alumnat també és fonamental per a la prevenció del virus. És per això, que es 

garantirà un canal de comunicació d'informació prèvia sobre les mesures que s'hauran de 

prendre:  

- Abans de l‟inici de les classes la direcció publicarà el pla a la web del centre i l‟analitzarà 

amb els treballadors. 

- El primer dia lectiu, per a l‟acollida al centre, la direcció i els tutors informaran a l‟alumnat de 
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les principals mesures, les explicaran i les analitzaran amb ells. 

- Els docents que impartisquen classe a 2ª hora del matí/vesprada faran un recordatori sobre 

les mesures bàsiques fins que les noves rutines siguen assumides per la comunitat escolar.  

- Mitjançant cartelleria es recordaran també a l'entrada i eixida del centre les indicacions 

sobre: horari d'entrada, acompanyament de pares i mares a l'entrada, sentit de circulació, 

mitjans de protecció respiratòria adequats per a estar en el centre, desinfecció de mans a 

l'entrada, entre altres.  

- S'ha informat i s‟insistirà a través de diversos mitjans (cartelleria, comunicats per correu 

electrònic, reunions de tutoria i classes) sobre: les mesures d'higiene personal, la necessitat 

de rentada de mans en el centre, mesures d'etiqueta respiratòria, la necessitat d'evitar 

compartir objectes (material escolar) o establir neteja després de l'ús d'útils i/o eines, i 

distància de seguretat que hauran de mantindre.  

- Es treballarà en tutoria la conscienciació de l‟alumnat per l‟interés de preservar la salut 

propia i de totes i tots. 

5. Per al seguiment de les classes per part d‟alumnat amb símptomes (si és possible) i 

contactes estrets així com per afavorir la seua reincorporació, es recomana facilitar tasques i 

correcció per Aules i Webfamília. Si s’aïlla un grup el professorat haurà de teletreballar amb 

el dit grup. Cada docent disposarà d’una llicència Webex i el centre facilitarà tauletes a 

l’alumnat. 

6. Si el cas sospitós és detectat a l’entorn familiar de l’alumnat o els símptomes són 

detectats en l’alumne per la família, aquesta haurà d’informar al centre: directament a 

direcció o a través del tutor/a del grup que será qui informarà a la direcció. 

4.4. INSTRUCCIONS GENERALS QUE S'HAURAN DE GARANTIR PER A LA 

PREVENCIÓ DE LA COVID-19  

A) EN ELS DESPLAÇAMENTS  

Els tutors analitzaran amb el seu alumnat les següents instruccions: 

a) Desplaçament al/del centre educatiu  

• 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 fora de les aules  i d‟1,20 en l‟aula sempre que ens trobem en l‟escenari de nova 

normalitat o nivells d‟alerta 1 i 2. Aquesta distància s‟ampliarà a 1,50m, en determinats nivells 

educatius, en els escenaris corresponents a nivells d‟alerta 3 i 4.  

• Es fomentarà, amb la finalitat de limitar els contactes, el transport actiu (desplaçament a peu 

o amb bicicleta) al centre educatiu, per a això facilitarem aparcaments de bicicletes. Per evitar 
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aglomeracions abans de l‟entrada i després de l‟eixida del centre es demanarà la col·laboració 

de l‟ajuntament mitjançant la policia local per facilitar un entorn segur al voltant del centre i a la 

parada del bus escolar. 

Hem demanat al centre educatiu coordinador del servei complementari del transport escolar 

col·lectiu, l‟IES Marina Baixa, que informe l‟empresa sobre les mesures a seguir, que 

resumim en: 

Ús de màscares. L'ús de la màscara és obligatori, durant el trajecte fins a arribar al centre 

educatiu o parada. L‟empresa ha de disposar de màscares per a proporcionar a l'alumnat en 

cas necessari (oblit, deterioració, caiguda a terra, etc.). 

No serà obligatori en els següents supòsits:  

a) Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure's agreujada 

per l'ús de màscara. 

b) Persones en les quals l'ús de màscara resulte contraindicat per motius de salut 

degudament justificats, o que, per la seua situació de discapacitat o de dependència, 
presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització. 

c) Causa de força major o situació de necessitat. 

El centre disposarà d‟un llistat d'alumnes transportats que poden no usar les mascareta per 

raons mèdiques o de força major, per si cal proporcionar-lo a l‟empresa. Aquesta els habilitara 

les primeres files del vehicle per a aquests usuaris o farà mantindre la distància de seguretat 

entre seients, o facilitarà qualsevol altre mecanisme que resulte viable (mampares i uns 

altres).  

L’empresa assignarà i organitzarà la distribució dels alumnes dins del transport limitant les 

interaccions físiques, prestant especial atenció a l'habilitació d'espais per a persones amb 

discapacitat. Aquesta assignació ha de quedar reflectida en un document per part de la 

persona acompanyant del sdervei i es mantindrà durant tot el curs.  

La baixada es farà en l'ordre, sense aglomeracions i evitant contactes.  

Es coordinaran els horaris de les rutes i centres escolars, per a optimitzar el temps en les 

entrades i eixides del centre.  

Neteja, desinfecció i ventilació en els vehicles. Els alumnes abans de pujar i baixar del 

vehicle hauran de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. L'empresa haurà de 

disposar de gel hidroalcohòlic. 

En el supòsit que s'haja notificat algun cas de COVID-19 en una persona usuària del servei, 

l'empresa haurà d'aplicar les mesures de desinfecció, segons normativa vigent.  

Les famílies de l‟alumnat transportat del centre seran informades per la Webfamília sobre 
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aquestes mesures.  

b) Entrades i eixides al centre educatiu  

• S'han establert zones d'entrada i eixida al recinte educatiu diferenciades. A més, s'han 

programat entrades i eixides escalonades per a reduir aglomeracions i s‟ha marcat al pati on 

ha d‟esperar l‟alumnat de 1r i 2n d‟ESO  al seu professorat a primera hora del matí i quan 

acaba l‟esplai (la resta de l'alumnat anirà directe a la seua aula respectant totes les mesures).  

● A les 8 del matí, l‟aulari tindrà obertes 3 de les portes centrals que donen al carrer Diputada 

Àngela Llinares i 6 de les portes que donen al pati, una al costat de cada escala per entrar des 

del pati, i altres dues al costat de Consergeria, per eixir al pati.  

També obrirà una porta al costat de la Cantina per entrar al centre des de l‟Avinguda dels 

Ensenyants. S‟estima que hi hauran d‟entrar uns 800 alumnes, raó per la qual podrà haver 

dues fileres de pujada en cada escala. 

● A les 13:50 del migdia, l‟aulari tindrà obertes 4 de les portes centrals que donen al carrer 

Diputada Àngela Llinares. Per tal d‟evitar aglomeracions l‟alumnat eixirà escalonadament, 

acompanyat pel professorat, segons: 

○ A les 13:45 eixirà l‟alumnat de 2n d‟ESO 

○ A les 13:50 eixirà l‟alumnat de 1r d‟ESO 

● Per a l‟eixida a les 14:10 del migdia, l‟aulari tindrà obertes 4 de les portes centrals que donen al 

carrer Diputada Àngela Llinares. L‟alumnat d‟FPB haurà eixit a les 14:05.  

● A les 15:05 del migdia, l‟aulari tindrà obertes 3 de les portes centrals que donen al carrer 

Diputada Àngela Llinares, 4 de les portes que donen al pati i la porta del costat de la Cantina. 

S‟usaran les primeres per a l‟entrada dels aproximadament 150 alumnes de la vesprada i les 

altres per a l‟eixida de l‟alumnat que quede del matí (s‟estima que siguen entre 100 i 200, 

depenent del dia).  

● A les 9 de la nit, l‟aulari tindrà obertes 2 de les por tes centrals que donen al carrer Diputada 

Àngela Llinares per tal que isquen els aproximadament 150 alumnes de la vesprada.  

 

c) Desplaçaments dins del centre educatiu  

• S‟ha procurat reduir al mínim els desplaçaments de grups d'alumnat pel centre facilitant en la 

mesura del possible que siga el professorat qui acudisca a l'aula de referència.  

• El trànsit d'alumnat per l'interior de l'edifici i escales es farà de forma ordenada i mantenint la 

distància de seguretat. Es circularà als corredors 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 recomana deixar una distància de quatre escalons entre persones que pugen o baixen.  

• Es procurarà l'accés ordenat a les aules, on es mantindrà la dis tància de seguretat entre 

l'alumnat assistent. L‟alumnat de tots els grups que entren en un aula tindrà un lloc assignat 

dins de l‟aula i aquesta distribució haurà d‟estar penjada en un lloc visible de l‟aula. Es 
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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.  

B) EN EL CENTRE EDUCATIU  

a) Tasques de gestió administratives i reunions imprescindibles amb 

personal alié al centre que s'hagen de realitzar en el centre educatiu.  

Els mitjans telemàtics establerts a fi d'evitar la concurrència de pares i mares en el centre 

educatiu són la Web família i el telèfon.  

En el cas que siga necessària l'atenció presencial, s‟ha establert un sistema de cita prèvia, 

amb indicació del dia i l'hora d'atenció: 

- Serà el docent que convoca la reunió qui contactarà amb la família i/o alumnat citats.  

- En cas de ser iniciativa dels pares i/o alumnat, hauran de demanar cita al docent 

mitjançant la web familia o qualsevol altre mitjà.  

S‟acudirà al centre sense cita prèvia: 

- per ser atés per la direcció o les orientadores en el seu horari d‟atenció al públic. (Podran 

demanar informació al telèfon del centre: 96 687 01 45). 

- Per a realització d‟altres tràmits. 

Tindran l'obligació d'entrar al centre amb màscara respiratòria. En cas de no poder usar 

màscara per causes justificades, informaran almenys amb 3 dies d‟antelació a la direcció 

(03009051@gva.es) i, una vegada analitzada la situació, rebran l'autorització per accedir al 

centre amb la proposta de mesures alternatives (que mostraran als conserges i als docents 

que ho sol·licent) o bé signaran una autorització a una persona de la seua elecció per 

substituir-los (si no és una persona tutora legal de l'estudiant). 

Se li facilitaran unes instruccions amb recomanacions d'higiene personal de mans abans de 

l'entrada al centre, indicacions que hauran de seguir (Annex 4).  

El públic en general haurà de quedar-se en l'exterior de l'edifici guardant la distància de 

seguretat i només podran entrar al centre, d‟un en un, si tenen cita prèvia o per reunió o altres 

tràmits. Una vegada dins s‟anotaran al registre de l‟entrada. Per restringir els moviments de 

personal alié el màxim possible, només podran anar a l‟espai que anoten en el registre de 

l‟entrada i per a la finalitat explicitada. 

S‟han generat itineraris de recorregut en els edificis, com ara: s‟han marcat sentits de 

recorregut en corredors (anada/tornada), accessos (en portes diferenciades d'entrades i 

eixides), portes (personal o usuaris), i uns altres similars, per a reduir els creuaments de les 

persones. 
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b) Instruccions generals sobre mesures de protecció i higiene individual en 

el centre educatiu  

- Respecte a l'obligatorietat i ús de màscares s'estarà al que es disposa en l'apartat D.2 el  

Protocol de protección i prevenció contra la transmissió i el contagi del SARS-CoV-2 per a 

centres educatius de la Comunitat Valenciana , Curs 21-22 (actualització del 20-07-2021). 

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.  

(Concretament l‟ús de la mascareta en alumnat i professorat és obligatori amb independencia 

del manteniment de la distancia interpersonal fins i tot en activitats a l‟aire lliure controlades en 

les quals es respecta la distància d‟1,5m) 

Personal empleat públic del centre: 

L‟ús de mascaretes higièniques o quirúrgiques és obligatori per a tot el personal empleat 

públic del centre.  

 

També és obligatori el seu ús per a qualsevol altra persona que accedisca al centre educatiu.  

• El centre compta 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 compta 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)  

El personal que atenga alumnat amb discapacitat auditiva podrà utilitzar, a més, aquelles 

màscares semitransparents que acomplisquen amb la norma UNE 0065:2020, les quals es 
consideren com una màscara higiènica, sempre que l'alumnat al qual atenga porte màscara 
higiènica o quirúrgica  (hem rebut màscares transparents homologades per a la Logopeda i docent de 

Comunicació Alternativa i en comprarem més per als docents i alumnat que les necessite.) 

• Es permetrà estar sense mascareta quan es desenvolupen activitats que dificulten o 

impedisquen la utilització de màscares (menjar, beure) només durant el temps imprescindible i 

extremant la resta de mesures de prevenció. 

En general, no serà recomanable el seu ús en: menors de 3 anys, 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 i 

persones que presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització. En 

aquestos casos, s‟estudiarà i concretarà el protocol a aplicar. 

- El personal alié al centre de treball, el personal concurrent en el centre de treball, l'alumnat i 

tot el personal treballador del centre haurà de portar màscara de protecció respiratòria, amb 

https://ceice.gva.es/documents/161634256/174198494/protocol/4d650b05-a39e-4215-adb4-167c2c1bab16
https://ceice.gva.es/documents/161634256/174198494/protocol/4d650b05-a39e-4215-adb4-167c2c1bab16


Pàg 19 

 

les excepcions indicades anteriorment (les quals hauran de justificar documentalment per 

poder accedir al centre). 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.  

- Es facilitaran els equips de protecció respiratòria al personal treballador del centre educatiu.  

- L'ús de guants no és recomanable de manera general, però sí en els casos de manipulació 

de paper, maquinària, aliments, canvi de bolquers i tasques de neteja.  

- Es garanteix la disponibilitat de sabó, paper d'un sol ús i gel hidroalcohòlic.  

- S'indicaran també les instruccions a seguir per a la correcta rentada de mans i la ubicació 

dels gels hidroalcohòlics (a l‟entrada del centre, dins d‟armaris tancats en clau a les aules i 

gimnàs, pròxims a les portes interiors d'entrada del pati i a l'interior dels despatxos, 

departaments, biblioteca, aula Alumnes-AMPA, Secretaria i Consergeria).   

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

se la mà.  

- En tossir o esternudar, cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat, sense llevar-se la 

mascarreta. Usar mocadors d'un sol ús per a eliminar secrecions respiratòries i tirar-los 

després del seu ús.  

- S‟ha establert també la gestió de residus i els mitjans materials necessaris (poals de fem, 

quan resulte possible amb tapa i pedal).  

- Es disposa de la cartelleria necessària, imprescindible per a oferir el màxim d'informació 

general i s'han establert les zones i dependències, que permeta a tot el personal treballador 

del centre, alumnat i personal alié al centre, seguir les mesures de prevenció de contagis de la 

COVID-19 establides. Mantindre una distància interpersonal d'1,5 metres.  

c) Instruccions generals sobre mesures de protecció col·lectives  

- Interaccions amb persones externes a l'organització del centre educatiu  

• Es reduirà el nombre d'interaccions amb personal alié a l'organització i visites al centre 

d'altres professionals excepte l'estrictament imprescindible. En cas necessari es facilitarà que 

l'acció puga desenvolupar-se de manera telemàtica. S'evitaran gestos d'afecte o cortesia 

social amb els usuaris que suposen contacte físic, inclòs el fet de donar la mà. 

• Si determinat alumnat del centre amb necessitat específica de suport educatiu disposa 

d'una persona assistent personal reconeguda per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques 

Inclusives, o rep col·laboració de personal de la Fundació ONCE o d'una altra Fundació o 

Associació externa al centre, aquest personal, només tindrà contacte directe amb l'alumnat al 

qual assisteix, utilitzarà màscara higiènica, i haurà de mantindre amb la resta de l'alumnat la 

distància mínima interpersonal d‟1,5 metres.  
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• S‟ha de prioritzar la comunicació amb les famílies i representants legals per telèfon, correu 
electrònic, missatges o correu ordinari, i s‟han de facilitar les gestions telemàtiques. 

•   Les famílies podran entrar a l‟edifici escolar en cas que el professorat o l‟equip directiu així 
ho considere, complint sempre les mesures de prevenció i higiene, i en cap cas si 
presenten qualsevol símptoma compatible amb COVID-19. 

• Els esdeveniments esportius o les celebracions que hagen de realitzar-se en el centre 

educatiu s‟han de realitzar sempre que siga possible a l‟aire lliure i d‟acord amb les 
mateixes condicions que els actes homòlegs en l‟àmbit comunitari. 

• - Reorganització dels espais i grups educatius del centre 

•  L'organització dels grups s‟ha conformat respectant la distància mínima interpersonal 

d‟1,20m que contempla l‟escenari de nova normalitat i nivells d‟alerta 1 i 2. S‟han utilitzat 

aules/espais més grans per a situar els grups més grans, tot ajustant el número màxim 

d'alumnat que cap en cada grup. La disposició de les taules en les aules és independent una 

de l‟altra i respectant la distància interpersonal. 

Està previst l‟ús de la cantina i la sala del professorat (per ser espais més grans) per tal de 

poder reubicar dos grups grans en el cas de passar a l‟escenari de nivells d‟alerta 3 i 4 en que 

es demane una distancia interpersonal dins de l‟aula d‟1,50m en alguns dels nivells educatius. 

En aquest cas també la presencialitat de l‟alumnat ha de ser máxima (total en el cas de 1r i 2n 

d‟ESO que continúen mantenint la distancia d‟1,2m) evitant l‟assistència a classe de forma 

alterna. En eixe escenari està previst reubicar els grups més nombrosos de 2n de batxillerat 

en cantina i sala de professorat per garantir l‟assistència diària, mantener també l‟assistència 

diaria d‟FBP i 3rPMAR i 4R i, en la resta de nivells que per número no puga asistir tot el grup 

establir grups d‟alumnes (el 20% del grup) que un dia a la semana de forma rotatòria rebran 

l‟educació a distància. 

Per reduir al mínim els desplaçaments de l‟alumnat en el centre, cada grup tindrà la seua 

aula de referència i en general serà el professorat el que es desplace. 

L‟àrea d‟Educació Física s‟impartirà, preferentment, a l‟aire lliure. Es podrà practicar 

activitat física i modalitats esportives individuals, d‟equip i de contacte respectant les mesures 
de sanitat i d‟higiene establides per les autoritats sanitàries, especialment el manteniment de 
la distància mínima de seguretat quan siga possible, la higiene de mans i l‟etiqueta 
respiratòria. 

Quan no es puga mantindre la distància mínima interpersonal, s‟evitaran aquelles activitats 
en el centre educatiu que comporten la barreja de l‟alumnat de diferents grups de convivència 

estable o classes. 

 

- Mesures addicionals Educació Especial  

• Els i les mestres de Pedagogia Terapèutica de suport i els i les mestres d'Audició i 
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Llenguatge realitzaran la seua intervenció amb alumnat dels mateixos grups. 

- Mesures de prevenció personal  

• Les mans es netejaran o desinfectaran com a mínim 5 vegades durant la jornada 

lectiva.  

• Es desinfectaran amb gel hidroalcohòlic almenys en arribar al centre educatiu i en 

canviar d'espai.  

• Es recomana intensificar la higiene de mans (rentar-les amb aigua i sabó) almenys en 

els següents moments: després d'esternudar o sonar-se, abans i havent menjat, després 

d'anar al bany, de beure en les fonts del pati o de fer activitat física i sempre que hi haja 

brutícia visible.  

• Es recomana evitar la utilització de gel hidroalcohòlic en xiquets/es que es fiquen les 

mans sovint en la boca i tindre precaució de no deixar-ne accessible sense supervisió.  

• El professorat i els conserges podran prendre la temperatura a l‟alumnat, personal 

docent i no docent i altres persones que estiguen al centre o vulguen entrar.  

- Protocol per a les activitats extraescolars i complementàries (activitats al centre i fora 

del centre) 

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

• El programa anual d'activitats complementàries i extraescolars del curs 2021-2022 

s'ajustarà a l'evolució de la pandèmia Covid-19.  

 Es podran organitzar activitats sempre que es puga garantir la distància mínima 

interpersonal d‟1,2 metres, entre alumnat de diferents grups, i que, a més, es dispose 

d'un registre amb la relació de l'alumnat assistent, de manera que, en el cas de 

detectar un contagi, es puga fer la traçabilitat sobre les persones que s'haurien d'aïllar.  

 S‟haurà d‟escalonar l‟entrada i eixida en aquestes activitats amb l‟objectiu d‟evitar 

contactes innecessaris i la massificació en accessos. 

 Es prioritzaran les activitats a l‟aire lliure. 

 Es poden compartir els objectes necessaris per a la realització de l‟activitat extraescolar 

realitzant, abans i després, higiene de mans i desinfecció del material. 

- Zones comunes  

• Es prioritzaran, en la mesura del 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‟han escalonat els horaris de descans  

- Mitjançant la cartelleria i el professorat es recorda a l‟alumnat que és obligatori posar-se la 

mascareta (Només poden llevar-se-la en el moment de menjar i beure) 
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 - Mitjançant cartelleria i el professorat es recorda l‟obligació de respectar la distància de 

seguretat a l'eixida i retorn a l'aula. A l‟igual que a les 8:00 del matí, quan acabe el seu 

esplai,  l‟alumnat de 1r i 2n d‟ESO esperarà al pati el seu professor, separats uns dels altres 

i fent fila al punt de trobada que els corresponga. Pujaran a classe quan el professor 

acudisca al punt de trobada i arreplegue la fila. La resta d‟alumnat es dirigirà directament a 

l‟aula, on haurà d‟estar esperant-los ja el profesor/a per tal d‟evitar aglomeracions als 

corredors.  

- No s‟ha considerat adient senyalitzar la distribució de l'alumnat per sectors, per les 

característiques de l‟edat de l‟alumnat i tenint en compte que cal dur posada la mascareta. 

Ara bé, es recomana interactuar només amb amistats de coincidència freqüent i en xicotet 

grup (màxim 10 alumnes), especialment mentre no es porte mascareta (quan s‟està 

menjant o bevent) .  

- Es procurarà reforçar la vigilància a l'hora dels esplais per a garantir l'atenció adequada a 

l'alumnat.  

- Si les condicions climatològiques no permeten accedir al pati i el centre no disposa 

d'espais alternatius, l'alumnat romandrà, preferentment, a la seua aula sota la vigilància de 

l'últim professor o professora amb el qual ha estat, sempre que professor i aula estiguen 

disponibles; en altre cas l‟alumnat estarà al rebedor. En qualsevol cas cal mantindre l'espai 

ventilat durant l'esbarjo.  

• Per verificar que la distància de seguretat estiga garantida en totes les zones comunes 

(lavabos, vestuaris, biblioteca, llocs de reunions, etc.), el professorat comprovarà que es 

complix l'aforament marcat per a cada espai i l‟escalat temporal (torns d‟esplais i d‟entrada i 

eixida al/del centre). 

• Han definit els sentits de circulació dels corredors i establert un ordre d'eixida i entrada de 

les aules per a evitar aglomeracions en els corredors. L‟alumnat entrarà a l‟aula d‟un en un 

per ordre d‟arribada i l‟abandonarà, també d'un en un. S‟evitarà que esperen drets dins de 

l‟aula a que sone el timbre d‟eixida o canvi de classe 

• S'han establit portes d'entrada i eixides independents, quan ha estat possible, per a evitar 

creuaments.  

• La utilització de les escales  està regulada en doble sentit amb distància física d'1,5 metres 

entre cada persona. Fer facilitar-ho hem avisat que es deixen 4 escalons entre persones. A 

més, s‟ha recomanat no tocar les baranes. 

• Es prioritza l'ús dels ascensors per a les persones amb mobilitat reduïda. L'ocupació màxima 

serà d'una persona en cas d'adults i dues persones en cas de menors i acompanyant. S‟ha 

indicat l‟aforament amb un cartell. 

• S‟han col·locat elements estructurals (barreres, mampares, etc.) per a garantir la distància 

de seguretat, sobretot en els llocs d'atenció al públic del centre educatiu.  
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• S‟ha col·locat la cartelleria d'informació necessària i planificat la formació que haurà de rebre 

tot el personal i l'alumnat del centre: Informarem i animarem als treballadors del centre a què 

facen la formació que prepare o recomane Conselleria. Els tutors, dirigits pels caps d‟estudis i 

recolzats per l‟equip docent, seran els encarregats de la formació del seu alumnat. 

• Es realitzaran les reunions necessàries de manera presencial o te lemàtica. Les 

reunions presencials es faran respectant la distància mínima interpersonal de 1,5 m i amb la 

porta i finestres obertes, sempre que les condicions climatològiques ho permeten.  Per a les 

reunions en què no es disposa d‟un espai es buscarà un aula buida i es deixarà constància de 

la reunió per a quan torne l‟alumnat a ocupar-la (si és una reunió periòdica, s‟anotarà a l‟horari 

de l‟aula; en altre cas, es deixarà una nota a la taula del professor). Si no es troba cap espai 

buit al centre on es puga garantir eixa distància, les reunions seran telemàtiques. 

L‟aula AMPA-Alumnat funcionarà com una mini-sala de Professorat en el cas que siga 

necessari utilizar (en els escenaris d‟alerta 3 i 4) la Sala de professorat com a aula. 

Sala de juntes, sala de professorat i despatxos de reunions. Per a limitar el nombre de 

persones presents simultàniament en un espai, es realitzaran les reunions presencials 

necessàries; en aquest cas es deixaran dos seients entre persones o una distància suficient, 

procurant mantindre la distància de seguretat lineal d'almenys 1,5 m. Tot el personal usarà 

màscares 

 

- Organització de la higiene del centre educatiu  

La direcció del centre coordinarà amb els responsables de l'empresa o amb el personal 

empleat públic corresponent, la neteja i desinfecció principalment de les superfícies o zones 

de major contacte i afluència d'alumnat:  

En cada aula hi haurà paper, gel hidroalcohòlic per a les mans i desinfectant per a superfícies, 

tancats en un armari amb clau. El professor que estiga a l‟aula els facilitarà als alumnes quan 

faça falta. Almenys cada vegada que s‟use un espai que hagen pogut usar altres persones, en 

entrar-hi cada estudiant agafarà paper per netejar-se la taula i respatller de la cadira amb el 

desinfectant per a superfícies que prèviament hi haurà ruixat el seu professor/a. Igualment, 

amb paper i desinfectant virucida, els docents es netejaran el mobiliari i objectes que hagen 

d‟usar per a classes, reunions i altres activitats. 

Es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys una vegada al dia, 

reforçant-la en aquells espais que en precisen en funció de la intensitat d‟ús (lavabos, l‟aula 

“AMPA - Alumnat”,sala de professorat, l‟aula de convivència, la sala de visites (VIS 1), els 

despatxos, la biblioteca, aules específiques usades per més grups, almenys la barra de 

secretaria i de consergeria, pavelló, etc.) Es tindrà especial atenció a les zones d'ús comú i a 

les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taules, mobles, passamans, 

sòls, telèfons, penjadors i altres elements de similars característiques.  Al pati, es reforárà la 

desinfecció de lavabos, fonts, bancs, porteries, etc. 
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En tots els banys del centre hi haurà dispensadors de sabó i paper disponible per a 

l'assecatge de mans, devent els alumnes llavar-se acuradament les mans cada vegada que 

facen ús del lavabo.  

Per a la gestió dels residus es dispondran de contenidors amb tapa i bossa de brossa. Si és 

possible s‟utilitzarà doble bossa i el contenidor serà de tapa i pedal. 

En la neteja i higiene se seguiran les següents pautes:  

- S'utilitzaran desinfectants com a dissolucions de lleixiu (1:50) acabada de preparar o 

qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben en el mercat i que han sigut 

autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquests productes sempre es 

respectaran les indicacions de l'etiqueta i s‟anirà amb compte de no danyar a les persones i/o 

les seues propietats (per exemple, tacar roba). 

- Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es 

rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans.  

- Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn 

amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació, sobretot en 

aquells utilitzats per més d'un treballador.  

- Les mesures de neteja s'estendran també, en el seu cas, a zones privades dels treballadors, 

com ara vestuaris, taquilles, lavabos i àrees de descans.  

Es reforçarà la neteja dels filtres de l'aire i s'augmentarà el nivell de ventilació dels sistemes 

de climatització, en el seu cas, per a aconseguir una major renovació de l'aire millorant la 

qualitat d'aquest. A ser possible no es posaran en marxa els ventiladors.  

Als lavabos es mantindran les finestres obertes i la porta tancada. Es baixarà la tapa del vàter 

abans de tirar de la cadena.  

- S'ha de vigilar la neteja de papereres i la disponibilitat de sabó, paper d'assecatge de mans i 

gel hidroalcohòlic.  

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

per a facilitar la seua neteja diària.  

- S‟hauran de ventilar sovint les instal·lacions (corredors) del centre. En aules i altres espais 

comuns del centre la ventilació haurà de ser permanent, natural i creuada. Es facilitarà la 

ventilació de les aules durant el temps del pati. (si l‟aula queda buida es tancarà amb clau) 

-S'evitarà la utilització de material compartit, i si no poguera evitar-se, es procedirà a la 

seua neteja i desinfecció després de cada ús. En general, s‟actuarà aixÍ: a l‟inici de la 

classe el docent impregnarà el material (eines, balons…) amb desinfectant (amb el pertinent 

dosificador d‟esprai) i l‟alumnat netejarà amb tovallons de paper el material que va a utilitzar; 

després, abans que acabe la classe, es repetirà la tasca de desinfecció. Este fet implicarà 

finalitzar les explicacions o realització d‟activitats abans per poder fer la desinfecció i no 

retardar la següent sessió. 
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Els caps de departament i els responsables dels projectes del centre, s‟asseguraran que amb 

el material a compartir poden usar-se els desinfectants que la direcció proporcionarà per a 

estar disponibles en les aules i, abans d‟iniciar-se les classes, lliuraran a la direcció el protocol 

de neteja i desinfecció del material que requereix un tractament diferent als especificats en 

aquest pla.  

- Els mocadors d'un sol ús que el personal i l'alumnat empren per a l'assecatge de mans o per 

al compliment de l‟“etiqueta respiratòria” o per a la neteja de material seran rebutjats en 

papereres amb bossa o contenidors protegits amb tapa i, si pot ser, accionats per pedal, 

també es depositarà el material d'higiene personal (màscares, guants de làtex, etc.). Aquestes 

papereres hauran de ser netejades de manera freqüent.  

- En cas d'usar roba específica per a les activitats en el centre docent (pitets, bates i uns 

altres) es recomana la seua neteja diària. Una vegada usada ha de manipular-se el menys 

possible, ser suaument enrotllada i portar directament a la llavadora o col·locar en una bossa 

per al seu trasllat al lloc de rentada. Ha de llavar-se a una temperatura de, almenys, 60 °C 

durant 30 minuts o amb qualsevol altre mètode que garantisca la correcta higienització.  

- Altres mesures específiques 

Aula de Música i Activitats Musicals  

No es tocarà o projectarà el so de cara al personal de la sala. Els exercicis pràctics dels 

instrumentistes de vent i els exercicis que impliquen la veu, es faran a l‟aire lliure, amb 

distància superior als 2 metres i la projecció del so es realitzarà sempre cap a una direcció on 

no hi haja persones. Si açò no és possible, aquestes activitats no es faran de manera 

presencial. 

Els instruments propis no seran netejats a la sala. Si aquesta operació no es pot realitzar en el 

domicili, es farà en un espai aïllat.  

El material compartit serà higienitzat abans i després de cada sessió i es farà una neteja i 

desinfecció de l‟instrument complementària a la diària i establida pel fabricant, per a evitar la 

propagació del virus.   

En general, s‟usarà desinfectants amb base d‟alcohol, els quals s'evaporen ràpidament i tenen 

la capacitat de desactivar la càrrega vírica que es puga haver depositat en la superfície, i una 

tovalloleta de paper d'un sol ús o cotó per a rebutjar-ho en el contenidor adequat. En 

instruments formats per materials de diversa naturalesa, no s‟usarà clor o lleixiu, que poden 

danyar la fusta, ni vapor ja que l'aigua pot penetrar a l'interior i bombar la fusta, oxidar el 

mecanisme i altres components metàl·lics, filtres, cuirs, etc.  

- El faristol es desinfectarà després de cada manipulació amb un producte amb base 

d‟alcohol i paper d‟un sol ús. 

- Piano: Per al teclat, s‟usarà un desinfectant amb base d'alcohol i u paper d'un sol ús o 

cotó. L'exterior del piano, si és un acabat polièster d'alta lluentor, es pot netejar amb una 

baieta de microfibra, humitejada lleument amb aigua i una mica d'alcohol diluït o un 
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producte específic per a pianos. (S'aconsella comprovar prèviament en una xicoteta part.)  

- Arpa i altres instruments de corda: s‟usarà paper d'un sol ús o cotó amb desinfectant en 

base alcohol (sempre que el fabricant ho permeta) o aerosols desinfectants formulats per 

a instruments musicals i paper d'un sol ús o cotó per a posterior arrossegament, si fóra 

necessari. 

- Els instruments de vent s‟hauran de desaiguar en recipients habilitats a aquest efecte. No 

es deixarà l'aigua produïda per la condensació sobre el sòl, sinó que es depositarà en un 

contenidor adequat per a eliminar les deixalles. L'alumnat no bufarà enèrgicament a través 

de l'instrument per a netejar-lo a la sala de realització de la prova. 

 

Classes d’educació física 

Atés que la realització d‟exercici físic augmenta l‟emissió d‟aerosols, s‟ha de promoure fer les 

clases en espais exteriors i en el cas que es facen en interiors, és especialmente important 

usar adequadament la mascareta, augmentar la distancia i intensificar la ventilació. 

Ordinadors compartits a les aules d’Informàtica i altres llocs  

Els docents i l‟alumnat que tinga classe a les aules d‟informàtica o use els ordinadors d‟altres 

espais, a més de netejar la taula i respatller de la cadira on seurà, també netejarà el teclat, la 

pantalla i el ratolí que haja d‟usar si l‟han usat altres persones.  

Per a la desinfecció dels principals components compartits de la PVD (teclat, pantalla i ratolí), 

es podran utilitzar tovalloletes d'alcohol isopropílic al 70%, lliscant-les sobre la superfície 

d'aquests elements amb delicadesa, o bé el mateix producte químic amb base d‟alcohol 

fàcilment evaporable, en esprai o en forma líquida aplicada en un drap de cotó, de microfibra 

o de qualsevol material que no deixe residus. L'aplicació no serà de manera directa i s'evitarà 

la humitat en qualsevol clivella. 

En general, en el cas de tallers, laboratoris i aules d‟informàtica, es recomana l‟ús 

individualitzat d‟eines, equips, màquines i ordinadors garantit en tot moment la neteja i 

desinfecció d‟aquest equipament després de cada ús si ha de ser utilitzat per un altre alumne 

o una altra alumna de la mateixa classe, o en finalitzar aquesta. 

 

Realització d’activitats o proves 

Realització d'intervencions o proves orals: 

És obligatòria la utilització de màscares tant per a estudiants com professorat en tot moment. 

Si no fos possible, s'haurà de garantir entre els participants una distància de seguretat 

ampliada o utilitzar barreres físiques tipus mampares. 

Realització d'activitats i proves a paper: 
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No es podrà compartir material entre l'alumnat o amb el personal docent, per la qual cosa 

l'alumnat que participa ha d'assegurar-se de disposar de tot el necessari per a la realització de 

les activitats o proves. 

El lliurament i devolució de les activitats o proves escrites haurà d'organitzar-se de manera 

que es limite el contacte directe per part de l'alumnat amb el personal empleat públic: Rentada 

de mans o ús de gels hidroalcohòlics després de la manipulació de folis. En cas de ferida en 

les mans s‟usaran guants de protecció. 

Mesures específiques de recepció de valisa 

Tot tipus de manipulació de valisa que arribe al centre educatiu es durà a terme 24 hores 

després de la seua recepció. 

4. Coordinació amb empreses concurrents  

Es duran a terme les activitats de coordinació d'activitats empresarials que corresponguen 

quan les empreses que presten serveis en els centres docents ho facen sota la direcció 

d'òrgans de la mateixa Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. La coordinació d'activitats 

empresarials fa referència a l'intercanvi d'informació preventiva entre la Conselleria 

d'Educació, Cultura i Esport i les empreses contractades que presten els seus serveis en les 

instal·lacions gestionades per la mateixa conselleria.  

Amb la finalitat de complir el que es disposa en l'article 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de 

riscos laborals, i en el Reial decret 171/2004, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a 

través de les vies de comunicació apropiades, proporcionarà a les empreses alienes 

contractades la informació sobre els riscos que puguen afectar les activitats desenvolupades 

en elles, les mesures referides a la prevenció d'aquests riscos i les mesures d'emergència que 

han d'aplicar.  

En el cas especial que ens ocupa, òbviament, es farà especial incidència en les mesures 

relacionades amb la protecció davant la COVID-19.  

Les empreses que intervenen en el centre facilitaran al seu personal la formació i les mesures 

preventives obligatòries, que estiguen indicades per les normes sanitàries, per a protegir-lo 

individualment.  

Com a mitjà de coordinació, es proposarà l'intercanvi d'informació i de comunicacions, per a 

això se seguirà el procediment de coordinació d'activitats empresarials elaborat pel Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals del personal propi. SPRL_PPRL_01. Procediment de 

coordinació d'activitats empresarials.  

 

http://prevencio.gva.es/va/fp-coordinacion-de-actividades-empresariales
http://prevencio.gva.es/va/fp-coordinacion-de-actividades-empresariales
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ANNEXOS 

Annex 1: Declaració responsable 

 
 

COMPROMÍS DE COL·LABORACIÓ I COMPLIMENT DELS REQUISITS PER ACCEDIR AL CENTRE EDUCATIU 

 

 

He llegit atentament la informació que conté aquest document i em compromet a seguir les pautes que 

s’hi descriuen. 

 

    

Em compromet a prendre la temperatura del meu fill o filla abans d’anar al centre educatiu.  

 
Em compromet a prendre’m la temperatura abans d’anar al centre educatiu. 

 

 

 
Nom i cognoms de la persona responsable: 

 

Nom i cognoms de l’alumne/a i curs i grup: 

 

Data   __ /__ /____ 
 

 

Signatura 
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Annex 2: Normes especials COVID per al curs 2021-22 (estracte Pla de contingencia) 

Annex 3: Protocol d’actuació davant d’una persona amb símptomes 2021-22 

Annex 4: Instruccions per a accedir al centre amb cita prèvia, convocat a reunió o per 

fer tràmits. 

Es prega tinga en compte les següents mesures de seguretat: 

 

• No pot vindre al centre si té símptomes de la COVID-19 (tos, febra, dificultat per a 

respirar...), ha estat en contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada 

de la COVID-19 (En aquest cas, avise al centre el més aviat possible) o està a l‟espera 

dels resultats d‟una prova diagnòstica. 

 

• És obligatori l‟ús mascareta respiratòria. En cas de no poder-ne usar, envie al correu 

electrònic 03009051@gva.es alguna documentació justificativa, amb almenys 3 dies 

d‟antelació, i s‟estudiarà el cas.  

 

• En entrar haurà de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i dirigir-se a Consergeria 

a emplenar el “Registre de Visites” i esperar les seues indicacions. A més, ha de 

complir les indicacions que trobarà en la cartelleria del centre, circular en el sentit de 

les fletxes i mantindre la distància interpersonal mínima de 1,5 m. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:03009051@gva.es
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ANNEX 2 

Normes especials per al curs 2021-22 (Extracte del Pla de contingència) 

Per al professorat 

1. És obligatori l‟ús de mascareta. Així com la desinfecció de mans i materials compartits en 

acabar d‟utilitzar-los (ordinadors de la sala de professorat). 

2. Si detecta un alumne amb la mascareta deteriorada o sensel‟enviarà a consergeria on li 

donaran una mascareta d‟un sol ús nova. Si detectara un alumne/a que  no compleix les normes 

indicades al pla de contingència per a l‟alumnat  li recordarà la normativa i corregirà la seua 

actitud en cas de no canviar la seua conducta l‟enviarà a l‟aula de convivència, on actuaran 

com davant d‟una Conducta Contrària a les Normes. 

Es responsabilitat de tot el professorat complir i fer complir les normes derivades d‟aquest Pla 

de contingència. 

3. Cada dia a les 8 del matí el professorat de 1r i 2n d‟ESO  buscarà el seu alumnat al pati en el punt 

de trobada corresponent i pujarà a l‟aula amb ell. La resta de professorat esperarà  a l‟aula el seu 

alumnat (és molt important la puntua litat per tal d’evitar les aglomeracions d’alumnat als 

corredors esperant l’arribada del professor/a per obrir l’aula) 

A l‟entrada de l‟esplai de les 11:05 el professorat actuarà com a les 8 del matí (arreplegarà al pati 

l‟alumnat de 1r i 2n d‟ESO). 

4. Fins que les noves rutines siguen assumides per l‟alumnat, cada dia, a segona hora el professorat 

recordarà allò més bàsic d‟aquestes normes.  

5. Els tutors informaran a principi de curs sobre la COVID-19 i les mesures de protecció, prevenció i 

promoció de salut a l'alumnat. Els continguts bàsics han d'abordar: els símptomes de la malaltia, 

com cal actuar davant l'aparició de símptomes, mesures de distància interpersonal, higiene de mans 

i altres mesures de prevenció personal, ús adequat de mascareta, interacció entre i l'entorn, foment 

de la corresponsabilitat en la salut pròpia i la dels altres.  

6. Les portes de les aules es tancaran amb clau sempre que el professorat isca de classe i quede 

l‟aula buida (encara que a continuació haja d‟entrar un altre grup).  

7. A l‟esplai l‟alumnat podrà deixar-hi el seu material si després torna a tenir-hi classe en la 

mateixa aula. A l‟esplai l‟aula es tancarà amb clau i les finestres quedaran obertes amb les 

persianes i estors pujats.  

8. Es mantindrà durant les classes una ventilació permanent i creuada. S‟evitarà posar en marxa 

els ventiladors. 

9. Als esplais i en acabar la jornada lectiva, el professorat de 1r i 2n d‟ESO que no tinga classe a 

continuació acompanyarà l‟alumnat fins al pati/porta d‟eixida per procurar que isquen separats, 

en fila, amb la mascareta i que no es desvien ni provoquen incidents.   

10. Si les condicions meteorològiques no permeten accedir al pati durant un esplai, l'alumnat es 

quedarà en la seua aula sota la vigilància de l'últim professor o professora amb el qual ha estat, 

sempre que professor i aula estiguen disponibles; en altre cas l‟alumnat estarà al rebedor.  

11. L‟entrada i eixida de l‟edifici es farà per la porta o escala més propera a l‟aula.  

12. Després de cada esplai el professorat recordarà l‟alumnat que apunte qui ha estat a menys de 

metre i mig d‟ell sense mascareta (mentre algun menjava).  
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13. En entrar a una aula que ha estat usada per altres, cada alumne agafarà un paper per netejar 

la superfície del pupitre i el respatller de la cadira on seurà. Prèviament el professorat haurà 

ruixat amb desinfectant tot el mobiliari esmentat. El desinfectant quedarà a la taula del 

professorat. Després haurà de romandre guardat en un armari amb clau.  

14. La comunicació amb les famílies es farà preferentment per telèfon, Webfamília o corre u 

ordinari. Si cal una reunió presencial, es convocarà una cita per a la qual es comunicaran les 

mesures de seguretat anti-COVID.  

 

Per a l’alumnat 

1. L‟alumnat assistirà a l‟institut amb una mascareta higiènica o quirúrgica ben posada (tapant nas 

i boca) i en bon estat. Només podrà llevar-se-la quan estiga bevent o menjant al pati. 

2. L‟alumnat que presente tos, febra (37,5 ºC o més), sensació de falta d‟aire, diarrea, o vòmits a 

casa, ho comunicarà als seus pares per a que contacten amb el seu centre de salut, i no 

assistirà a l‟institut fins que li ho indique el professional sanitari que corresponga. Els pares 

també avisaran a la direcció de l‟institut (als telèfons 96 687 01 45 / 675 11 08 28). 

3. Si presenta els símptomes anteriors a l‟institut, ho comunicarà a un professor, que 

l‟acompanyarà a VIS2 fins que vinguen els seus pares per ell. Si fóra major d‟edat, se n‟anirà a 

casa, on contactarà amb el seu centre de salut. 

4. Les famílies, o el mateix alumnat si és major d‟edat, hauran d‟emplenar una declaració 

responsable per a garantir el seu compromís amb el compliment de les normes de salut i 

higiene per a l‟alumnat (inclosa la informació en cartells pel centre).  

5. A les 8 del matí, l‟alumnat de 1r i 2n d‟ESO esperarà el seu professor al pati, en fila índia, rere 

el nom del seu grup, que estarà marcat al terra. La resta d‟alumnat es dirigirà directament a 

l‟aula, on estarà esperant-los el professor. Per als grups de 1r i 2n d‟ESO faran el mateix en 

acabar l‟esplai a les 11:05. 

6. L‟alumnat que haja d‟esperar el seu professorat fora de l‟aula ho farà mantenint la fila i la 

distancia pegat a les parets del corredor per tal de deixar la zona central lliure per al trànsit de 

persones. 

7. A l‟entrada al centre i a cada aula l‟alumnat es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic. 

8. Qualsevol moviment dins l‟edifici s‟ha de fer en fila índia respectant una distància de separació 

de 1,5 m (deixant unes 3 rajoles del terra, o 4 graons de les escales, lliures al mig), de forma 

tranquila i seguint el sentit de les fletxes indicadores. Es procurarà no tocar passamans ni 

baranes. 

9. Als lavabos caldrà mantindre les finestres obertes, baixar la tapa del vàter una vegada usat, 

tirar de la cadena i llavar-se les mans amb aigua i sabó. 

10. Quan l‟alumnat entre a una aula que ha estat usada per altres, cada alumne agafarà un paper 

per netejar la superfície del pupitre i el respatller de la cadira on seurà. Prèviament el professor 

haurà ruixat amb desinfectant tot el mobiliari esmentat. 

11. L‟alumnat entrarà a les aules d‟un en un per ordre d‟arribada i les abandonarà també d'un en 

un. Mantindran el mateix lloc a l‟aula amb un sistema de rotació setmanal. Aquest lloc el fixarà 

el/la tutor/a que penjarà la distribució en un lloc visible de l‟aula.  

12. No s‟eixirà de l‟aula entre dues classes si no es canvia d‟aula. Tampoc „aprofitarà el canvi de 

classe per anar als lavabos 
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13. No es podran compartir objectes, si no s‟han desinfectat entre l‟ús de dues persones. Es 

procurarà que els papers siguen tocats pel mínim de persones.  

14. Caldrà dur-se l‟esmorzar de casa o comprar-lo abans d‟entrar al centre, mentre no hi haja 

màquines expenedores de menjar. Després de menjar s‟anotarà amb qui s‟ha estat a menys de 

metre i mig sense mascareta. 

15. Abans d‟eixir del centre es tornarà a desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic.  

16. L‟incompliment d‟aquestes normes podrà considerar-se Conducta Contrària a les Normes del 

centre o Greument Perjudicial per a la Convivència al centre.  

Entrades i eixides de l’alumnat 

● A les 8 del matí, l‟aulari tindrà obertes 3 de les portes centrals que donen al carrer Diputada 

Àngela Llinares i 6 de les portes que donen al pati, una al costat de cada escala per entrar des 

del pati, i altres dues al costat de Consergeria, per eixir al pati.  

També obrirà una porta al costat de la Cantina per entrar al centre des  de l‟Avinguda dels 

Ensenyants. S‟estima que hi hauran d‟entrar uns 800 alumnes, raó per la qual podrà haver 

dues fileres de pujada en cada escala. 

● A les 13:50 del migdia, l‟aulari tindrà obertes 4 de les portes centrals que donen al carrer 

Diputada Àngela Llinares. Per tal d‟evitar aglomeracions l‟alumnat eixirà escalonadament, 

acompanyat pel professorat, segons: 

○ A les 13:45 eixirà l‟alumnat de 2n d‟ESO 

○ A les 13:50 eixirà l‟alumnat de 1r d‟ESO 

● Per a l‟eixida a les 14:10 del migdia, l‟aulari tindrà obertes 4 de les portes centrals que donen al 

carrer Diputada Àngela Llinares. L‟alumnat d‟FPB haurà eixit a les 14:05.  

● A les 15:05 del migdia, l‟aulari tindrà obertes 3 de les portes centrals que donen al carrer 

Diputada Àngela Llinares, 4 de les portes que donen al pati i la porta del costat de la Cantina. 

S‟usaran les primeres per a l‟entrada dels aproximadament 150 alumnes de la vesprada i les 

altres per a l‟eixida de l‟alumnat que quede del matí (s‟estima que siguen entre 100 i 200, 

depenent del dia).  

● A les 9 de la nit, l‟aulari tindrà obertes 2 de les portes centrals que donen al carrer Diputada 

Àngela Llinares per tal que isquen els aproximadament 150 alumnes de la vesprada.  
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ANNEX 3 

Protocol d’actuació davant de persona amb símptomes 

  

1. Si la persona que inicia símptomes* és un alumne/a, ha d‟informar a un professor i 

aquest l‟acompanyarà a l‟espai COVID-19 (VIS 2). Si no hi ha cap docent prop, 

demanarà a un company que avise a un professor de guàrdia.  

Si es tracta d‟un treballador del centre, avisarà a la direcció, informarà amb quin grup 

estava si fos el cas i se n‟anirà a casa (evitant usar transport públic), on telefonarà el seu 

centre de salut i seguirà les instruccions que reba.  

*Els símptomes més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d'aire. En alguns 

casos també pot haver-hi disminució del gust i de l'olfacte, calfreds, mal de gola, dolors 

musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits. 

- Si el docent té alumnat al seu càrrec, els demanarà que esperen asseguts i tranquils 

que arribe un docent de guàrdia o (si es troba incapaç) demanarà ajuda perquè un 

docent de guàrdia l‟acompanye a l‟espai COVID-19.  

- Si la persona que rep l‟avís és una persona vulnerable (amb informe del SPRL), 

buscarà un professor de guàrdia per acompanyar l‟afectat a l‟espai COVID-19. 

2. Si l‟afectat està en una situació de gravetat o té dificultat per a respirar, el docent de 

guàrdia avisarà al 112.  

3. Si l‟aula COVID VIS2 està ocupada per una altra persona amb símptomes, després de 

informar al docent de guàrdia, els afectats aniran a l‟entrada del centre, on els conserges 

han preparat un espai separat on esperar i el material necessari.  

4. A l’espai COVID-19 l’afectat i l’acompanyant han de continuar amb la mascareta 

posada (obligatòria al centre).  Si la persona amb símptomes no pot posar-se mascareta, 

l‟acompanyant es posarà una màscara de protecció FFP2 sense vàlvula (o una 

mascareta quirúrgica i una pantalla facial), una bata d'un sol ús i, si vol, guants. Trobaran 

el material dins d‟una caixa estanca a l‟espai COVID-19 (VIS2 o al rebedor). A més, 

tiraran qualsevol material a rebutjar (màscara higiènica, mocadors d'un sol ús, etc.) dins 

de la paperera de pedal amb bossa.  

5. El docent  acompanyant informarà el docent de guàrdia de l‟aula de convivència sobre 

els cas (persona afectada, símptomes que presenta i si tenia alumnat al seu càrrec) i 
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atendrà l‟afectat (en el cas d‟alumnat) fins que arriben els seus progenitors o tutors 

legals o (en altre cas) fins rebre instruccions. Mentre  espera, la persona acompanyant 

anotarà al quadern de registre de Material de Protecció quin s‟ha de reposar a la caixa 

estanca. També preguntarà a l‟afectat si ha hagut altres símptomes anteriors recents i 

sobre possibles contactes estrets des dels dos dies anteriors a l‟aparició de símptomes i 

farà arribar esta informació a la direcció. 

6. Si l’afectat és alumnat, el docent de guàrdia telefonarà a la família per informar-los i 

avisar-los que han de vindre a per l‟estudiant i que després (ja en casa) han de contactar 

amb el seu metge o centre de salut, perquè s'avalue el seu cas. Si el docent de guàrdia 

no aconsegueix contactar amb la família ha d‟informar del cas al centre de salut pública 

referent al número 966 81 65 65 i seguir instruccions. 

Si es tracta d’un treballador del centre indispost, el docent de guàrdia telefonarà al 

metge de l‟afectat o (si no el sap o no contesten) al centre de salut pública 966 81 65 65. 

Després el docent de guàrdia anotarà “incidència COVID” i el nom de  l‟afectat i 

l‟acompanyant al Llibre de Registre d‟incidències de l‟Aula de Convivència (al dia i hora 

corresponents), informarà al membre de l‟equip directiu que s‟hi trobe disponible i 

organitzarà l‟atenció de l‟alumnat que ha quedat sense docent.  

7. Un/a conserge s‟aproparà (sense entrar) a l‟espai COVID-19 per donar l‟avís quan 

arriben els familiars de la persona afectada (que esperaran al rebedor) i el docent 

acompanyant acompanyarà l‟afectat a l‟eixida del centre.  

8. La persona de la direcció de guàrdia (si no està disponible la directora) supervisarà 

l‟atenció dels afectats, donarà l‟avís perquè s‟inicie la neteja, desinfecció i ventilació dels 

llocs necessaris i es posarà a disposició dels serveis assistencials i de salut pública. 

A més a més recollirà la informació sobre el cas i la registrarà en la carpeta Informació 

casos COVID d‟Aules així com la informació que reba dels serveis assistencials i de salut 

pública.  

El Coordinador/a COVID quan reba la confirmació d’un cas, seguirà les indicacions 

de les autoritats sanitàries en quan a registre i rastreig de contactes estrets. 

La directora (o qui la substituïsca) actualitzarà el fitxer Relació casos COVID i persones 

vulnerables que hi ha també en Aules a disposició de la directiva. 

 

Consultes generals sobre la COVID-19 per a la comunitat educativa: 

 900 300 555, telèfon de referencia COVID 

 

https://aules4.edu.gva.es/moodle/mod/folder/view.php?id=2691898
https://aules4.edu.gva.es/moodle/mod/folder/view.php?id=2691898
https://aules4.edu.gva.es/moodle/mod/resource/view.php?id=2690918
https://aules4.edu.gva.es/moodle/mod/resource/view.php?id=2690918

