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PLA DE CONTINGÈNCIA IES MISTERI D’ELX 2021/22 

Aquest pla és el resultat de l’aplicació del document “Mesures d’actuació contra  

la COVID-19 per al curs acadèmic 2021-2022 en centres educatius que 

impartisquen ensenyaments no universitaris i els seus serveis complementaris.” 

https://ceice.gva.es/documents/161634256/174198494/protocolo/5953fff3-8fac-

47be-a53c-9de3bdb7fa6e 

  

https://ceice.gva.es/documents/161634256/174198494/protocolo/5953fff3-8fac-47be-a53c-9de3bdb7fa6e
https://ceice.gva.es/documents/161634256/174198494/protocolo/5953fff3-8fac-47be-a53c-9de3bdb7fa6e
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I. FONTS I NORMATIVA 

Documents tècnics del Ministeri de Sanitat:  

• Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut contra la COVID-19 en 

centres educatius en el curs 2021-2022 (29-06-2021).  

• Guia d’actuació  davant l’aparició de casos de COVID-19 en centres educatius 

(04-09-2021). 

• Informació cientificotècnica Covid-19 en diferents entorns i grups de persones. 
Articles 1.11 en infància i adolescència (pp. 9-12) i 2.4 en centres educatius (pp. 
19-20). Actualització 2 d'agost de 2021. 

• Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la COVID-19 al 12-08-
2021. 

• Procediment d'actuació dels serveis de prevenció de riscos laborals davant 
l'exposició al coronavirus (SARS-COV-2),16 de juliol de 2021. 

• Avaluació del risc de transmissió del SARS-CoV 2 per aerosols. Mesures de 
prevenció i recomanacions (18-11-2020). 

• Gestió pediàtrica en Atenció Primària de covid-19. (18.11.2020) 

 

Es recomana revisar les últimes versions disponibles en:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docu

mentos.htm 

https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/centros-educativos.aspx 

http://www.san.gva.es 

 

• Acord del CONSELL INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SALUT, adoptat en coordinació amb la conferència sectorial d’educació, sobre la 

declaració d’actuacions coordinades en salut pública contra la COVID-19 per a 

centres educatius durant el curs 2021- 2022 (18/05/2021).  

• Ordre comunicada per la ministra de Sanitat, de 4 de juny de 2021, per la qual s’aprova, 

en coordinació amb la conferència sectorial d’educació, la declaració d’actuacions 

coordinades en salut pública contra la COVID-19 per a centres educatius durant el curs 

2021-22. 

• Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació 

per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. BOE núm.76, de 30 de 

març de 2021. https://www.boe.es/eli/es/l/2021/03/29/2. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/centros-educativos.aspx
http://www.san.gva.es/
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• Resolució de 8 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut 

Pública, i la Resolució de 22 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat 

Universal i Salut Pública, per la qual s’han acordat mesures a la Comunitat 

Valenciana, en matèria de salut pública, com a conseqüència de la situació de 

crisi sanitària ocasionada per la Covid-19  

• RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut 

Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la 

Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada 

per la Covid-19, per al període comprés entre el 7 i el 27 de setembre de 2021. 

[2021/9020] DOGV núm. 9167 bis de 06.09.2021. 
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II. DADES ADMINISTRATIVES. 

1. UNITAT ADMINISTRATIVA/CENTRE DE TREBALL 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 

Centre de treball: IES Misteri d’Elx 

Codi de centre: 03014538 Denominació:  

Adreça: Avda. Ferrocarril  Núm.: 1 Codi Postal:03202  

Localitat: Elx Província: Alacant 

Telèfon: 966912290 Correu electrònic: 03014538@edu.gva.es 

 

2. RESPONSABLE REDACCIÓ I APLICACIÓ DEL PLA I RESPONSABLE COVID-19 

Cognoms, nom (director o directora del centre): Arantxa Martín-Martín 

Correu electrònic: 03014538@edu.gva.es 

Data d’actualització del Pla: 1 de setembre de 2021 

Cognoms, nom de la persona responsable COVID-19 
en el cas de no ser director o directora del centre: 

Arantxa Martín-Martín 

Jaime Escoda Sempere 

Correu electrònic escoda_jos@gva.es 

 

3. IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES RESPONSABLES DEL SEGUIMENT I CONTROL DE LA 
IMPLANTACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT EN LES DIRECCIONS 
TERRITORIALS. 
 

Cognoms, nom (inspector o inspectora del centre): José Miguel Payá 

Correu electrònic: paya_jos@gva.es 

Direcció Territorial de: Alacant 

 

4. PERSONAL TÈCNIC DE L’INVASSAT ASSIGNAT PER A PROPORCIONAR EL SUPORT SPRL 
AL PLA  
 

Alacant: Mario Amat Puig 966 902468 amat_mar@gva.es 
sec-ali.invassat@gva.es 

Castelló: Antonio García 964558310 garcia_antmac@gva.es 

València: Juani Sánchez Piernas 963 424457 sanchez_juapie@gva.es 

Serveis centrals: servprevencionriesgoslaborales@gva.es 

5. PERSONAL RESPONSABLE DE LES DIFERENTS ÀREES PER A L’ELABORACIÓ I 
SEGUIMENT DEL PLA EN ELS SERVEIS CENTRALS DE LA CONSELLERIA I PERSONAL DE 
CONTACTE 
 

Cognoms, Nom Correu electrònic 

Coscollà Grau, Eva coscolla_eva@gva.es 

mailto:escoda_jos@gva.es
mailto:amat_mar@gva.es
mailto:servprevencionriesgoslaborales@gva.es
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Sánchez Gutiérrez, Elena sanchez_melgut@gva.es 

  

Cognoms, Nom Correu electrònic 

Herranz Ábalos, M.ª Ángeles  herranz_man@gva.es 

Blasco Perepérez, Gisela blasco_gis@gva.es  
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III. CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE EN EL CURS 2021-22 

 

La pandèmia de COVID-19 va comportar la necessitat de prendre mesures de 

prevenció i protecció i el replantejament de l’organització de múltiples activitats 

per a poder reprendre-les de manera més segura. La recuperació de l’activitat 

als centres educatius s’adaptà en conseqüència a aquestes mesures. A la 

Comunitat Valenciana es van reobrir els centres educatius amb educació 

presencial al setembre de 2020, aplicant les mesures adoptades conjuntament 

pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i la Conferència Sectorial 

d’Educació sobre la Declaració d’Actuacions Coordinades en Salut Pública 

contra la COVID-19 per a centres educatius durant el curs 2020-21 del 27-08-

2020 reflectides en el document “Actualització del protocol de protecció i 

prevenció contra la transmissió i contagi del SARS-CoV-2 per a centres 

educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-21. 

(01-09-2020)” que es va adaptar al context epidemiològic existent, i la seua 

última revisió es va portar a terme al febrer de 2021. 

Així doncs, cal mantenir mesures contra la COVID-19 als centres educatius 

que impartisquen ensenyaments no universitaris per al curs 2021-22, per a 

protegir el dret a l’educació de la infància, adaptant-los als possibles 

escenaris que puguen donar-se en el context pandèmic en els pròxims 

mesos. Aposta per un retorn a l’escola segur, saludable i sostenible. 

Atesa la situació actual de l’epidèmia, l’important impacte en la salut i l’equitat 

del tancament dels centres educatius, la necessitat des del punt de vista de la 

salut pública de continuar amb algunes mesures de prevenció i control de la 

COVID-19, atesa la incertesa de l’evolució de la pandèmia, cal actualitzar i 

adequar el disseny d’una estratègia per a l’inici i desenvolupament del curs 

escolar acordada pels diferents agents implicats. 

L’inici del curs 2021-2022 ha d’establir les mesures necessàries per complir 

els objectius educatius i de sociabilitat que afavorisquen el desenvolupament 

òptim de la infància i l’adolescència, pal·lien la bretxa educativa generada, 

previnguen el fracàs escolar, l’abandonament educatiu prematur i garantisquen 

l’equitat, en un entorn on la prevenció i control de la pandèmia és bàsic. 

Per oferir un entorn escolar segur a l’alumnat i personal dels centres 

educatius, s’han de seguir una sèrie de mesures de prevenció i higiene a fi 
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que es puguen desenvolupar les activitats pròpies del sistema educatiu 

minimitzant-ne al màxim el risc. Per a l’adopció d’aquestes mesures s’han 

tingut en compte, sobretot, les característiques de la població infantil, la seua 

adaptació segons l’edat, i els possibles escenaris que es puguen produir tenint 

en compte l’evolució de la vacunació i l’aparició de noves variants de major 

transmissibilitat. Així mateix, amb la situació de crisi sanitària i social que vivim, 

l’acollida de l’alumnat és un aspecte clau a tenir en compte, especialment per a 

aquelles persones amb situacions de major vulnerabilitat emocional i social, i 

s’intentarà evitar que es produïsquen situacions d’estigmatització en relació amb 

la COVID-19. 

Las mesures que es preveuen han de ser sostenibles i han de poder mantenir-

se durant tot el temps que siga necessari per a la prevenció i control de la 

COVID-19, encara que s’actualitzaran quan els canvis en la situació 

epidemiològica ho requerisquen o ho indique l’evidència científica. Aquest 

document és una actualització necessària del document presentat al setembre 

de 2020: Actualització del protocol de protecció i prevenció contra la transmissió 

i contagi del SARS-CoV-2 per als centres educatius que impartisquen 

ensenyaments no universitaris en el curs 2020-21. (01-09-2020) adaptat a la 

resolució de 6 de setembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, 

per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat 

Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la 

Covid-19, per al període comprés entre el 7 i el 27 de setembre de 2021. [2021/9020] 

DOGV núm. 9167 bis de 06.09.2021. 

 

 

La Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i 

coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, recull 

que “En qualsevol cas, s’ha de garantir l’adopció de les mesures 

organitzatives que resulten necessàries per evitar aglomeracions i garantir 

que alumnes i treballadors puguen complir amb les indicacions de 

distància o limitació de contactes, així com mesures de prevenció personal, 

tal com indiquen les autoritats sanitàries i educatives”. Aquest document 

recull aquestes mesures indicades per les autoritats sanitàries i educatives. 
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PROPÒSIT I OBJECTIUS DEL DOCUMENT  

Propòsit: Realitzar recomanacions en relació amb les mesures de protecció i 

prevenció contra el SARS-CoV-2 per als centres educatius que impartisquen 

ensenyaments no universitaris en el curs 2021- 2022.  

Objectius  

• Presentar una guia d’actuació per al tractament de casos, contactes i brots de 

COVID-19 en un centre educatiu que permeta l’establiment de mesures de 

contenció adequades.  

• Facilitar la gestió adient i coordinada dels casos mitjançant la col·laboració de 

tota la comunitat escolar en el compliment de les competències que cadascú té 

assignades. 
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IV. REQUISITS PER A L’ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU 

La família o representants legals de l’alumne i els alumnes majors d’edat, han de 

signar un compromís, abans de l’inici del curs escolar, d’anar sense símptomes 

al centre (Veure Annex 1). 

Alumnes 

•La família o representants legals de l’alumne, o els alumnes majors d’edat, 

hauran de verificar diàriament el seu estat de salut a casa, abans d’anar al centre 

educatiu, i comprovar que no tenen una temperatura superior als 37,5ºC (sense 

prendre antipirètics) o altres símptomes compatibles amb la COVID-19 com: tos, 

sensació de dificultat per a respirar i en alguns casos, també, disminució de 

l’olfacte i el gust, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat 

general, diarrea o vòmits. La clínica no és molt específica i pot ser comuna a 

altres infeccions pediàtriques, la qual cosa justifica que la febre siga sempre un 

criteri perquè els escolars no vagen al centre educatiu. 

•En el cas dels alumnes que presenten condicions de salut que els facen més 

vulnerables, com les malalties cròniques d’alta complexitat que poden agreujar-

se pel SARS-CoV-2, les implicacions de reprendre l’activitat educativa al centre 

educatiu es valoraran conjuntament amb els representants familiars o legals i 

l’equip pediàtric.  

En el cas dels alumnes vulnerables, el pediatre pot emetre un informe de salut 

en què conste el risc especial per a la seua salut d’una infecció per COVID-19. 

En aquest cas, l’administració educativa determinarà el procediment perquè 

aquests alumnes reben l’atenció educativa necessària. 

•Si hi ha símptomes compatibles, no assistirà al centre educatiu. La família o 

representants legals s’han de posar en contacte amb el centre d’atenció primària 

que els correspon (apareix a la targeta SIP). 

 

Professors i altres treballadors del centre educatiu 

•Han de verificar el seu estat de salut diàriament abans d’anar al centre educatiu 

i comprovar que no tenen una temperatura superior als 37,5ºC (sense prendre 

antipirètics) ni altres símptomes compatibles amb la COVID-19 com: tos, 

sensació de dificultat per a respirar i en alguns casos, també, disminució de 

l’olfacte i del gust, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat 

general, diarrea o vòmits.  
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Si ha símptomes compatibles, no acudiran al centre educatiu i hauran de 

contactar amb el seu centre d’atenció primària, o amb el seu centre d’atenció 

sanitària habitual en cas de tenir l’atenció fora del sistema públic (mutualistes). 

A més, hauran de posar-se en contacte amb el seu Servei de Prevenció de 

Riscos Laborals.  

Els treballadors amb condicions de salut que els facen més vulnerables 

(malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, 

immunosupressió, dones embarassades) podran reincorporar-se a la feina 

sempre que la seua condició clínica estiga controlada i mantenint les mesures 

de protecció de forma rigorosa, llevat que mèdicament s’indique que no s’hi 

incorporen, i hauran d’informar l’equip directiu del centre de la seua condició de 

vulnerabilitat, justificada pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals. El Servei 

de Prevenció de Riscos Laborals serà qui avalue l’existència de treballadors 

especialment sensibles a la infecció per coronavirus i emeta un informe sobre les 

mesures de prevenció i protecció necessàries. 

Alumnes, professors i altres treballadors no han d’accedir al centre 

educatiu, SI: 

• Presenten símptomes compatibles amb la COVID-19. 

• Estan aïllats per haver donat positiu per COVID-19. 

• Estan a l’espera del resultat d’un PDIA. 

• Estan en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’una persona 

diagnosticada de COVID-19. 

Per tal d’aconseguir el màxim compliment dels objectius educatius i pedagògics, 

el centre educatiu ha de ser un entorn de convivència segur per a tota la 

comunitat educativa, sent les mesures més rellevants la detecció precoç de 

casos i el seu aïllament, així com el dels seus contactes estrets. 

Els alumnes, professors o altres persones amb símptomes compatibles 

amb la COVID-19 que es consideren un cas sospitós no hauran d’acudir al 

centre educatiu fins que no s’obtinga un resultat diagnòstic. El cas sospitós 

ha de romandre aïllat a casa fins que no es dispose dels resultats de les proves  

diagnòstiques d’infecció activa (PDIA). 

•Si el cas sospitós es confirma (PDIA +), no s’ha d’acudir al centre i s’ha de 

romandre en aïllament fins a 3 dies després de la finalització del quadre clínic i 
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un mínim de 10 dies des de l’inici dels símptomes. No serà necessari realitzar un 

PDIA per alçar l’aïllament. 

•Si el PDIA és negatiu, haurà d’acudir al centre educatiu i de continuar amb la 

seua activitat (cas descartat).  

 

1. ACTUACIÓ QUAN UN ALUMNE INICIA SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA 
COVID-19 AL CENTRE EDUCATIU 

•El professor que haja detectat el cas sospitós, haurà de comunicar la situació al 

responsable COVID-19 del centre educatiu i portarà el cas sospitós a l’“espai 

COVID-19” reservat per a l’aïllament, llevat que l’acompanyant siga considerat 

de risc pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Si és així, serà el 

responsable COVID-19 qui designe una altra persona per realitzar aquesta tasca 

fins que la família o representants legals arriben al centre. 

•L'espai Covid-19 en el qual esperen casos sospitosos, és una sala d'ús 

individual, que disposa d'una ventilació adequada i una paperera de pedal amb 

una bossa, on tirar la mascareta (si cal la seua renovació) i teixits. L'habitació es 

ventila, neteja i desinfecta després de cada ús. 

•L’alumne estarà equipat amb una màscara quirúrgica; sempre que no hi haja 

contraindicació en el seu ús. 

•La persona que acompanya el cas sospitós ha de portar els equips de protecció 

individual adequats: 

-La persona que l’assistisca haurà de portar mascareta FFP2 sense vàlvula.  

-Mascareta FFP2 sense vàlvula, escut facial i bata d'un sol ús, si la persona 

amb símptomes no pot posar-se una mascareta quirúrgica (xiquets menors de 6 

anys, persones amb problemes respiratoris, que tenen dificultats per traure la 

mascareta pel seu compte o alteracions conductuals que fan inviable el seu ús). 

El centre disposa d’existències d’aquest material per a les situacions en què es 

requereix el seu ús per a la cura d’un cas sospitós. 

•En el cas que l'estudiant siga major d'edat, es dirigirà al seu domicili per procedir 

a l'aïllament evitant, en la mesura del possible, el transport públic col·lectiu. 

•La recollida de l'alumne per part de la família per aïllar-lo a casa es farà al més 

prompte possible i a l'entrada del centre educatiu, i s’assegurarà que el transport 

es faça en vehicle privat i no en transport públic col·lectiu. 
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•Si l'alumne presenta símptomes greus (dificultat respiratòria, afectació de la 

condició general per vòmits o diarrea molt freqüent, dolor abdominal intens, 

confusió, tendència a adormir-se) i es considera necessari, el responsable de la 

COVID-19 en el centre educatiu telefonarà al 112 o es posarà en contacte amb 

el centre d'atenció primària al qual està adscrit el centre educatiu, per tal 

d’atendre la urgència i valorar la derivació al centre hospitalari. 

 

2. ACTUACIÓ QUAN UN ALUMNE INICIA SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA 
COVID-19 FORA DE L’HORARI ESCOLAR 

•Quan la simptomatologia comence fora de l'horari lectiu o en dies no lectius, els 
representants familiars o legals o la persona amb símptomes s'han de posar en 
contacte a través d'una cita web de coronavirus, l'App (GVAcoronavirus) o per 
telèfon amb el seu centre d'atenció primària (llistat a la targeta SIP), de manera 
que es valore la situació i es duguen a terme les actuacions pertinents. Si té 
atenció fora del sistema públic, es posarà en contacte amb el seu centre sanitari 
habitual o amb un servei d'urgències de referència. 

•En cas de confirmació positiva de COVID-19, ho comunicaran al centre educatiu 
a primera hora del dia laborable. 

3. ACTUACIÓ QUAN UN PROFESSIONAL DEL CENTRE EDUCATIU INICIA SÍMPTOMES 
COMPATIBLES AMB LA COVID-19 AL CENTRE EDUCATIU 

•La persona amb símptomes informarà el director del centre de la seua situació 

i es dirigirà al seu domicili per procedir a l'aïllament, si és possible en vehicle 

privat i no en transport públic. 

•Es posarà en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i el seu 

centre d'atenció primària o, si té atenció fora del sistema públic (mútua), amb el 

seu centre sanitari habitual. En ambdós casos seguirà les seues instruccions, i 

seran els professionals sanitaris els que determinaran el moment de quarantena 

o aïllament i tramitaran la baixa mèdica. 

•En situacions greus (dificultat respiratòria, afectació de l'afecció general per 

vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a 

adormir-se), es contactarà amb el telèfon 112 o amb el centre d'atenció primària 

al qual està adscrit el centre educatiu, per atendre la urgència i valorar la 

derivació al centre hospitalari. 
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4. ACTUACIÓ QUAN UN PROFESSIONAL DEL CENTRE EDUCATIU INICIA SÍMPTOMES 
COMPATIBLES AMB LA COVID-19 FORA DE L’HORARI ESCOLAR 

•Quan la simptomatologia comence fora de l'horari lectiu o en dies no lectius, la 

persona amb símptomes s'ha de posar en contacte amb el seu centre d'atenció 

primària o el seu centre d'atenció sanitària habitual en cas de tenir atenció fora 

del sistema públic (mutualistes), de manera que es valore la situació i es duguen 

a terme les actuacions pertinents. Indicarà, en el seu centre assistencial, el 

centre educatiu en el qual desenvolupa el seu treball. 

•El professional es posarà en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos 

Laborals per seguir les seues instruccions. 

•La persona amb símptomes informarà el/la director/a del centre educatiu de la 

seua situació. 

 

5. ACTUACIÓ DAVANT D’UN CAS CONFIRMAT D’ALUMNES O PROFESSIONALS DEL 
CENTRE EDUCATIU 

•La persona o familiars o representants legals d'un cas confirmat informarà 

l'escola del resultat positiu al més aviat possible, el mateix dia en què se'ls 

comunique el resultat o a primera hora del dia hàbil següent. 

•El personal del centre educatiu, com és obligatori per als treballadors dels 

centres sanitaris, ha d'observar en tot moment el tractament confidencial de la 

identitat o dades clíniques de les persones que siguen casos (sospitosos o 

confirmats) o contacte estret. La informació sobre l'estat de vacunació de 

l'alumnat, professors i personal del centre serà tractada únicament per Salut 

Pública. 

•El responsable COVID-19 del centre educatiu emplenarà un fitxer informatitzat 

amb les dades del cas confirmat i la relació dels seus contactes estrets tant a 

l'aula, menjador, com al transport col·lectiu i activitats extraescolars (Annex 2). 

Serà imprescindible, en la llista de contactes, que s’hi completen els camps 

especificats, marcats en l'annex amb un asterisc (*). 

•El responsable COVID-19 del centre educatiu comunicarà a la Secretaria 

Autonòmica d'Educació i Formació Professional, a través de la sol·licitud ITACA, 

el nombre de casos confirmats tant de l'alumnat com de qualsevol altra persona 

que treballe en el centre, amb indicació del col·lectiu en el qual estan 

escolaritzats o on realitzen la seua activitat docent. 
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Per a aquells centres educatius que no tenen accés a la plataforma ITACA 

(normalment escoles bressol municipals i altres tipus de centres), la Conselleria 

d'Educació, Cultura i Esport ha habilitat una plataforma per a la notificació 

d'incidències a la qual s'accedeix a través d'un enllaç que s'enviarà per correu 

electrònic a aquests centres. No obstant això, en cas de dubte, pot contactar amb 

el correu electrònic: forms_ige@gva.es 

 

6. RESUM: FUNCIONS DEL RESPONSABLE COVID-19 AL CENTRE EDUCATIU 
Davant d’un cas sospitós 

•Contactarà amb la família o representants legals dels menors d'edat, per 

comunicar la situació i recollir l'alumne, preferentment en transport no col·lectiu. 

•Instruirà la família o els representants legals perquè vinguen al seu domicili i es 

posen en contacte amb el seu centre d'atenció primària (que figura a la targeta 

SIP).  

•En situacions greus (dificultat respiratòria, afectació de l'afecció general per 

vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a 

adormir-se), telefonar al 112 o contactar amb el centre d'atenció primària de 

referència al qual està adscrit el centre educatiu, per atendre la urgència i valorar 

la derivació al centre hospitalari. 

 

Davant d’un cas confirmat 

•Enviar informació sobre el cas confirmat i contactes estrets (Annex 2) 

informatitzats al centre de salut pública del departament corresponent i 

traslladarà a les famílies la informació que li remeta el centre públic de salut 

(annexos 3a i 3b).  

 

7. CRITERIS PER A LA IDENTIFICACIÓ DELS POSSIBLES ESCENARIS DE RISC. 
 

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

personal docent i no docent de l'administració de la Generalitat Valenciana, s'han 

identificat els següents escenaris d'exposició, en els quals s'han previst les 

mesures necessàries per a eliminar o minimitzar al màxim la possible exposició 

a la COVID-19, tal com estableixen les autoritats sanitàries.  

En els llocs de treball considerem els escenaris següents: 
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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 

 

Empleats públics en tasques 

administratives i atenció al públic  

Personal de l’equip directiu 

Personal docent  

Personal subaltern  

Personal de neteja (Empresa 

pròpia o concurrent CAE) Personal 

de manteniment (Empresa pròpia o  

concurrent CAE) Personal d’altres 

empreses concurrents (CAE)  

Personal Intèrpret de llengua de 

signes 

REQUISITS REQUISITS REQUISITS 

 EL CONTACTE AMB 

L’SPRL ÉS 

NECESSARI PER A 

QUALSEVOL 

MESURA DE TIPUS 

EPI. 

Serà necessària 

l’aplicació de mesures 

higièniques 

específiques de 

protecció individual. 

POSEU-VOS EN CONTACTE 

AMB L’SPRL per a qualsevol 

aclariment o consulta. De moment, 

s’ha prescrit l’ús de mascaretes. 

 

 

8. ESTUDI I GESTIÓ GENERAL DE CONTACTES  
En cas de qualsevol cas de sospita, no s’indicarà cap actuació sobre els 

contactes estrets del centre educatiu (ni recerca de contactes estrets ni 

indicació de quarantena) fins que no s'obtinga el resultat diagnòstic del cas (PDIA 

positiu) excepte amb els familiars no vacunats convivents dels menors que 

romandran en quarantena.  

Si els familiars convivents estan vacunats amb un règim complet o han tingut una 

infecció documentada prèvia amb un PDIA positiu en els 180 dies anteriors a 

l'inici dels símptomes del cas, estaran exempts de quarantena, tal com es 

reflecteix en l'Estratègia de Diagnòstic Precoç, Vigilància i Control de la COVID-

19. L'activitat docent continuarà de manera normal, extremant les mesures de 

prevenció i higiene.  
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A partir dels resultats de l'estudi de cas liderat per Salut Pública, Salut Pública 

pot decidir ampliar l'estratègia de buscar activament contactes estrets més enllà 

dels col·lectius en què s'han detectat casos.  

Contactes fora del centre educatiu. 

•Els convivents d'un cas sospitós s'han de quedar a casa fins que no coneguen 

el resultat del PDIA del cas. Si el resultat és negatiu, la quarantena s'acabarà. Si 

es confirma la infecció del cas, les proves diagnòstiques indicades pels 

professionals sanitaris segons el protocol vigent es realitzaran quan siga 

procedent.  

• Altres contactes propers no convivents només han d'iniciar la quarantena una 

vegada es confirme el cas. Les proves diagnòstiques indicades pels 

professionals sanitaris d'acord amb el protocol vigent es realitzaran quan siga 

procedent.  

Contactes en el centre educatiu. 

•La quarantena dels contactes estrets en l’àmbit educatiu (tant alumnes com 

professors) es durà a terme només després de la confirmació d’un cas. 

•Si el cas pertany a una GCE, s'indicarà el tancament de l'aula durant 10 dies. 

La quarantena només està indicada en la GCE de menors de 12 anys (ja que 

actualment no hi ha indicis de vacunació) i en els convivents domiciliaris no 

vacunats del cas confirmat.  

•Si el cas no pertany a una GCE, s'indicarà la quarantena de contactes estrets 
no vacunats i el seguiment de l'activitat educativa normal per part de la resta de 
la classe. 

En els contactes exempts de quarantena, es realitzaran dos PDIAs, un a l'inici i 
un altre al voltant de 7 dies després de l'últim contacte amb el cas confirmat. 
S'aconsella evitar el contacte amb persones vulnerables. Se'ls instruirà a portar 
mascareta quirúrgica en les seues interaccions socials, a no assistir a 
esdeveniments massius i a limitar els contactes a aquells grups amb els quals 
habitualment interactuen dins de l'escola. Així mateix, es recomana controlar la 
possible aparició de símptomes compatibles. No s'ha d'acudir al centre de salut 
per sol·licitar proves fins que salut pública ho indique. 

Queden exclosos de la quarantena per contacte estret: 

• Estudiants, personal docent i de suport que hagen rebut el calendari complet 
de vacunació, tot i que se'ls aconsellarà evitar el contacte amb persones 
vulnerables. 
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Els contactes totalment vacunats només faran quarantena en les següents 
situacions: 

- Contactes de casos vinculats a brots produïts per una de les variants que 

escapa de la immunitat generada per la vacuna segons les indicacions de les 

llistes publicades pel Comitè de la Xarxa de Seqüenciació. En els casos 

esporàdics, la informació variant no està disponible a l'inici del diagnòstic, per la 

qual cosa la quarantena només es pot realitzar si aquesta informació està 

disponible de manera oportuna.  

-Persones amb immunodepressió. 

• Les persones que hagen tingut una infecció per SARS-COV-19 confirmada per 

PDIA en els 180 dies anteriors a l'últim contacte amb el cas també estaran 

exemptes de quarantena, segons l'evidència actual. L'avaluació de la situació 

vacunada o de recuperació de la malaltia s'ha de fer individualment per part de 

Salut Pública.  

•Durant la quarantena, la mare, el pare o els tutors legals dels alumnes hauran 

de vigilar l’aparició de símptomes compatibles amb la COVID-19 en la seua filla 

o el seu fill. Si apareixen: 

-contactaran amb el centre d’atenció primària o sol·licitaran cita prèvia a través 

de l’App GVAcoronavirus o la web http://coronavirusautotest.san.-gva.es/cita-

coronavirus-registro-es.html o per telèfon. 

-avisaran el responsable COVID en el centre educatiu, que es coordinarà amb el 

centre de salut pública.  

Un resultat negatiu de les proves diagnòstiques durant la quarantena d'un 

contacte proper no està exempt de la necessitat de mantenir-lo. La realització de 

la mateixa serà indicada pels professionals sanitaris.  

GESTIÓ DE BROTS 

A continuació es descriuen com a guia els elements de decisió per establir 

quarantenes de salut pública per als contactes o, si escau, tancaments parcials 

o totals dels centres.  

En qualsevol cas, serà el centre de salut pública de referència el que determine 

els alumnes que han de ser posats en quarantena. 

 

1. Brot en una aula (3 o més casos confirmats amb vincle epidemiològic entre 

ells en una única GCE o grup no organitzat com a GCE). S’indicaran accions de 
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control específiques mitjançant la implementació de les mesures de control 

habituals: 

-Aïllament domiciliari dels casos. 

-Identificació i quarantena dels contactes del GCE o els contactes estrets dels 

grups no organitzats com a GCE. 

-Si els casos pertanyen a una GCE: suspensió de l’activitat docent presencial 

fins que hagen transcorregut 10 dies des de l’inici de la quarantena dels 

contactes. 

-Si els casos pertanyen a un col·lectiu que no s'organitza com a GCE: 

manteniment de l'activitat docent presencial per a alumnes no classificats 

com a contacte estret o en funció de l'avaluació de riscos, s'indicarà la 

quarantena de tota la classe.  

La indicació de quarantena a tot el grup o només de contactes estrets s'ha 

de basar en si el grup funciona realment com a GCE o no, tenint en compte 

si se segueixen les mesures de prevenció (mascareta, distància, ventilació) 

i si els alumnes es barregen en qualsevol moment amb escolars d'altres 

aules sense mantenir les mesures de prevenció.  

L’activitat docent continua de forma habitual extremant les mesures de 

prevenció i higiene en tots els nivells educatius que s’impartisquen al centre, a 

excepció dels grups afectats. 

2. Brots en diverses aules sense vinculació epidemiològica (brots en 

diferents GCE o grups no organitzats com GCE sense vincle epidemiològic entre 

ells). S'indicaran accions de control específiques per a cadascun dels brots 

mitjançant la implementació de les mesures de control habituals:  

-Aïllament domiciliari dels casos. 

-Identificació i quarantena dels membres de cada GCE o els contactes estrets de 

cada grup no organitzat com a GCE. 

-Si els casos pertanyen a una GCE: suspensió de l’activitat docent presencial de 

cada GCE fins que hagen transcorregut 10 dies des de l’inici de la quarantena. 

-Si els casos pertanyen a un col·lectiu que no s'organitza com a GCE: 

manteniment de l'activitat docent presencial per a alumnes no classificats com a 

contacte estret en cadascun dels grups no organitzats com a GCE, o en funció 

de l'avaluació de riscos, s'indicarà la quarantena de tota la classe.  
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L'activitat docent presencial continua de forma regular, extremant les mesures 

de prevenció i higiene en tots els nivells educatius que s'imparteixen al centre, a 

excepció dels col·lectius afectats.  

3. Brots en diverses aules amb vinculació epidemiològica: detecció de brots 

en diversos GCE o grups no organitzats com GCE amb un cert grau de 

transmissió entre diferents grups independentment de la forma en què 

s'introduïsca el virus al centre escolar.  

-Aïllament domiciliari dels casos. 

-Identificació i quarantena dels membres de cada GCE o contactes estrets de 

cada grup no organitzat com a GCE. 

- S'estudiarà la relació entre els casos i si es demostra l'existència d'un vincle 

epidemiològic i no s'han mantingut mesures de prevenció i higiene, es valorarà 

l'adopció de mesures addicionals com l'ampliació de la quarantena i la suspensió 

de l'activitat docent presencial d'altres col·lectius fins que hagen transcorregut 10 

dies des de l'inici de la quarantena o el temps indicat en funció de l'evolució de 

Brots. En qualsevol cas, el centre de salut pública de referència ha de ser el que 

determine els grups d'alumnes que han de ser posats en quarantena.  

L'activitat docent continua de forma regular, extremant les mesures de prevenció 

i higiene en tots els nivells educatius que s'imparteixen al centre a excepció dels 

col·lectius afectats.  

4. Brots en el context d’una transmissió no controlada: si es considera que 

es produeix una transmissió incontrolada a l'escola amb un nombre superior a 

l'esperat per al segment d'edat en un territori concret, els serveis públics de salut 

han de fer una avaluació de riscos per considerar la necessitat d'ampliar les 

mesures, En definitiva, s'avalua el tancament temporal del centre educatiu. 

-Aïllament domiciliari dels casos. 

-En una situació de transmissió incontrolada, després d'una avaluació de la 

situació epidemiològica, cal intensificar les mesures de control i poder determinar 

el tancament temporal del centre educatiu.  

-Inicialment el tancament del centre seria de 10 dies, tot i que la durada d'aquest 

període podria variar en funció de la situació epidemiològica, l'aparició de nous 

casos que desenvolupen símptomes i el nivell de transmissió detectat al centre 

educatiu.  
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-La reobertura del centre educatiu es durà a terme quan la situació estiga 

controlada i no supose un risc per a la comunitat educativa.  

 

9. TORNADA AL CENTRE EDUCATIU 
L’aïllament, com a norma general, finalitzarà 3 dies després de la 

finalització del quadre clínic i després d'un mínim de 10 dies des de l'inici 

dels símptomes. No serà necessari realitzar un PDIA per llevar l'aïllament. 

L'alumne, així com el personal del centre s'incorporaran al centre educatiu, quan 

s'haja completat el període d'aïllament o quarantena. En el cas dels treballadors, 

la reincorporació del treball requerirà l'alta mèdica. 

En cap moment serà necessari un certificat mèdic per a la tornada al centre 

educatiu. 

 

 

 

V. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE 
LA SALUT CONTRA LA COVID-19 EN ELS CENTRES 
EDUCATIUS 

Cada centre ha de disposar d'un Pla de Contingència que preveja les actuacions 

a realitzar i els mecanismes de coordinació necessaris per als possibles 

escenaris que es puguen produir, realitzats a partir del Pla de Contingència que, 

per als centres educatius públics dependents de la Conselleria d'Educació, 

Cultura i Esport, elabora aquesta Conselleria.  

Tots els centres educatius designaran una persona, responsable de la COVID-

19, per a aspectes relacionats amb la COVID-19 que ha d'estar familiaritzat amb 

tots els documents relacionats amb els centres educatius i la COVID-19 vigents. 

Aquesta persona actuarà com a interlocutor amb els serveis sanitaris quan haja 

de consultar un assumpte i que haja de conéixer els mecanismes de comunicació 

efectius que s'han establert amb els gestors sanitaris del seu àmbit territorial.  

La direcció del centre garantirà el compliment dels principis bàsics enfront 

de la COVID-19, que tota la comunitat educativa està informada de la seua 

implementació, i que es treballe en la programació d’accions de promoció 

de la salut per a pal·liar l’impacte de la pandèmia en la infància i adolescència.  
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Els principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut contra la 

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

1. Limitació de contactes  

2. Mesures de prevenció personal  

3. Neteja i ventilació  

4. Gestió de casos  

5. Accions transversals 

 

El coneixement dels principis bàsics de prevenció i la implementació de 

mesures coherents a les escoles ajudarà la comunitat escolar (alumnes, 

professors, personal d'administració i serveis, mares, pares i tutors i tutors legals) 

a desenvolupar la seua activitat contribuint a frenar la transmissió del virus 

SARS-CoV-2.  

1. LIMITACIÓ DE CONTACTES 

• Es garantirà l'assistència presencial total a tots els nivells i etapes del 

sistema educatiu almenys en l'escenari de nova normalitat, nivell d'alerta 1 

i 2. En els nivells d'alerta 3 i 4, en el cas excepcional que no es pogueren 

complir les mesures, l'aprenentatge semipresencial només es podria 

canviar a partir de 3r d'ESO.  

• Amb caràcter general, es mantindrà una distància interpersonal 

d'almenys 1,5 metres en les interaccions entre adults en el centre educatiu, 

mantenint l'ús de la mascareta independentment de la distància.  

• Així mateix, es mantindrà una distància interpersonal d'almenys 1,5 

metres en general per part dels alumnes quan es desplacen pel centre 

educatiu o es troben fora de l'aula.  

• Dins de l’aula, s'estableix una organització diferent dels alumnes en funció 

del curs i de la situació de transmissió en la comunitat, que s'inclou en la 

taula 1, i es justifica després d'ella (punts T1.1-6).  

Etapa educativa Escenaris en centres educatius 

 Nova normalitat i 

nivell d’alerta 1 i 2 

Nivell d’alerta 3 i 4 

1r i 2n d’ESO Distància d’1,2 metres. 
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3r i 4t d’ESO 

BAT 

Distància d’1,2 

metres. 

Distància mínima d’1,5 metres 

i/o classes a l’aire lliure. 

Excepcionalment: 

semipresencialitat, prioritzant 

l’assistència d’alumnes amb 

dificultats socials o 

acadèmiques. 

 

1. Els nivells d'alerta per assignar escenaris responen a indicadors de situació epidemiològica 

segons el document d'Accions de resposta coordinada per al control de la transmissió del 

COVID19. La indicació de canvi d'escenari l'establirà l'autoritat sanitària de la Comunitat per a 

cada Zona Bàsica de Salut, i aquest canvi es mantindrà durant 2 setmanes fins a la reavaluació.  

2.En Nova Normalitat es permetrà la interacció entre grups d’un mateix curs, sobretot en activitats 

a l’aire lliure. La mida màxima de les classes serà d’acord amb les ràtios establertes en la 

normativa aplicable ( https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/02/12/132 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=21736 )  

Els escenaris es revisaran al llarg del primer trimestre del curs i segons avance l’estratègia de 

vacunació. 

• Es donarà prioritat en la mesura del possible a l'ús d'espais exteriors per 

a la realització d'activitats, educatives i d'oci, tant dins del centre educatiu 

com en altres espais aliens a aquest.  

• S’evitaran de manera general aquelles activitats en el centre educatiu que 

impliquen la barreja d’alumnes de diferents grups de convivència o 

classes en què no es puga mantenir la distància mínima interpersonal, 

excepte en l'escenari de nova normalitat en què es permetrà la 

interacció entre grups d'un mateix curs, especialment en activitats a 

l'aire lliure. 

• S’estableixen diferents mesures per evitar aglomeracions:  

 

a. Entrades i eixides al centre educatiu.  

Es realitzarà l’entrada i eixida esglaonada del centre educatiu i s’arbitraran 

mesures organitzatives com l’entrada al recinte per portes o espais 

diferenciats, ja que permeten evitar aglomeracions en les entrades i eixides al 

recinte escolar. S'han habilitat tres àrees d'entrades i eixides al centre educatiu -

sol·licitud informada al juliol de 2020 a la direcció territorial i al cap de la unitat 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respuesta_COVID_26.03.2021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respuesta_COVID_26.03.2021.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/02/12/132
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tècnica en reunió de 29 de juliol de 2020). Un accés és la porta principal actual, 

l'altre és la porta del darrere de l'edifici, davant de l'escola oficial d'idiomes; la 

tercera és l'actual porta d'entrada a l'aparcament. A més, s'han programat 

entrades i sortides esglaonades per evitar aglomeracions. S'adjunta la distribució 

en l'annex 5.  

b. Desplaçaments pel centre educatiu. 

En qualsevol cas, es faran esforços per minimitzar el moviment de grups 

d'alumnes pel centre, facilitant en la mesura que siga possible que els professors 

siguen els que vagen a l'aula de referència. L'annex 4 s'adjunta amb 

especificació d'aules-grups.  

El trànsit d'alumnes per l'interior de l'edifici i les escales s'ha de realitzar de 

manera ordenada i mantenint la distància de seguretat. S'ha marcat amb línies 

de separació les rutes a seguir en funció del grup al qual pertany. La norma 

general serà circular sempre per la zona indicada per a cada sentit ("carril o 

carretera dreta"). A les escales procedim de la mateixa manera, amb la 

recomanació, en la mesura que siga possible, de no tocar les baranes i intentar 

deixar una distància de quatre graons entre persones que pugen o baixen.  

Les aules romandran obertes a primera hora del matí per garantir l'accés ordenat 

a les aules. Estan disposades perquè mantinguen la distància de seguretat (1,2 

metres).  

L'ús del pati durant el temps d’esplai s'ha organitzat de manera esglaonada. Es 

podrà veure horari a l'annex 6. Es farà de manera esglaonada per evitar 

aglomeracions i garantir la distància de seguretat tant a l'entrada com a l’eixida 

de l'aula. A més, s'ha marcat la distribució d'alumnes per sectors i s'ha reforçat 

la vigilància dels professors en temps d’esbarjo. S'han de respectar les normes 

de distància de seguretat i ús de la mascareta (obligatòria en tot moment al 

centre educatiu). 

S’han marcat sentits de recorreguts en passadissos (anada/tornada), ús 

d'escales, accessos, portes, etc. per evitar que la gent creue. S'ha elaborat un 

pla on s'estableix la regulació de la circulació pel centre.  

Per limitar al màxim el nombre de persones presents en un espai, s’evitaran 

assemblees o reunions presencials intentant dur-les a terme telemàticament. 

Les reunions de coordinació i les altres activitats no lectives que siguen possibles 

es realitzaran per via telemàtica.  
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Els esdeveniments esportius o celebracions que tinguen lloc se celebraran 

sempre que siga possible a l’aire lliure. 

• Com a norma general les famílies no assistiran al centre educatiu. 

Es donarà prioritat a la comunicació amb les famílies per telèfon, correu 

electrònic, missatges o correu ordinari i es facilitaran els tràmits telemàtics. Les 

famílies podran entrar a l'edifici de l'escola en cas de necessitat no resolta en la 

forma indicada o que el professorat o l'equip directiu ho consideren, complint 

sempre amb les mesures de prevenció i higiene i, en cap cas, si presenten algun 

símptoma compatible amb la COVID-19. S'assegurarà que el màxim nombre de 

tràmits siga telemàtic. Si és necessària una reunió, preferiblement serà a l'aire 

lliure al pati o per qualsevol mitjà telemàtic. Les famílies poden sol·licitar l'atenció 

presencial amb sistema de cita prèvia, indicant el dia i l'hora de l'atenció. Tindran 

l'obligació d'entrar al centre amb mascareta. Es farà un registre d'aquestes visites 

al despatx del vicedirector per tal de garantir la traçabilitat en cas de necessitat. 

-Qualsevol persona que accedisca al centre haurà de seguir les instruccions i 

recomanacions d’higiene personal de mans a l’entrada del centre, i d’itineraris de 

recorregut establerts en aquest Protocol. 

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

. Només es realitzaran de manera presencial les tasques de gestió administrativa 

i reunions essencials. 

Es tracta de minimitzar el nombre d’interaccions amb altres persones. 

En general, han de romandre fora de l'edifici i mantenir una distància de 

seguretat. Pel que fa a les visites d'altres professionals, només tindran lloc les 

estrictament imprescindibles. Es donarà prioritat a les accions telemàtiques. 

Mesures preventives aprovades pel Claustre i la Cocope del centre de 

protecció i higiene individual del centre educatiu. 

1. Presa de temperatura a casa. 

2. Ús obligatori de mascareta higiènica o quirúrgica en el centre educatiu, així 

com el seu ús adequat (ha de cobrir el septe nasal fins a la barbeta inclosa) per 

a tots els membres de la comunitat educativa. No es permet l'ús d'una mascareta 

amb vàlvula exhalatòria.  
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3. Desinfecció de mans a l'entrada i eixida de l'aula amb gel hidroalcohòlic, 

especialment quan es va al lavabo i el descens i pujada dels patis, així com abans 

o després de menjar. (El gel es troba a l'entrada del centre, entrada de les aules, 

a consergeria i a l'interior de les sales de reunions o del professorat, així com en 

tots els despatxos).  

4. Distància de seguretat d’1,2 m. 

5. Eviteu compartir qualsevol tipus d’objecte. 

6. Neteja dels equips o eines després del seu ús. 

7. Recomanació de no tocar baranes. També es recomana deixar una distància 

de 4 esglaons entre les persones que pugen o baixen. 

• Pel que fa al transport a l’escola:  

a. Per tal de limitar els contactes, es recomanarà als ciutadans que prioritzen 

el transport actiu (a peu o amb bicicleta). 

b. En el cas del transport escolar col·lectiu, s'aplicarà la normativa vigent en 

matèria de mesures preventives contra la COVID-19. Les places fixes 

s'assignaran als alumnes durant tot el curs escolar, llevat que, en funció 

de la situació epidemiològica, les autoritats sanitàries determinen un ús 

més restrictiu o més flexible. 

• Pel que fa a l'assistència a centres educatius en xiquets amb patologia 

crònica, els alumnes que tinguen condicions de salut que els facen 

més vulnerables a la COVID-19 (com, per exemple, malalties 

cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, 

immunodepressió o hipertensió arterial), podran acudir al centre, sempre 

que el seu estat clínic estiga controlat i ho permeta, i mantenir les mesures 

de protecció de manera rigorosa, llevat que mèdicament s'indique que no 

assistirà. Indicacions generals: 

o En general, els alumnes amb patologies cròniques estables, que no 

comprometen el seu estat de salut, poden assistir a classes presencials de 

forma segura, sempre que s'hagen implementat i adaptat les mesures de 

prevenció i higiene recomanades.  

o En cas de descompensació de la seua patologia crònica, o aparició de 

qualsevol complicació, no s'aconsella l'assistència a classes presencials 

fins a la seua restauració.  
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o Els xiquets i adolecents que presenten algun dels problemes de salut 

inclosos en la llista de patologies d'especial risc per a la COVID-19 

podrien estar temporalment exempts de l'educació presencial si així ho 

decideixen els seus pares o tutors legals després d'una avaluació mèdica i 

pedagògica individualitzada i d'una decisió informada. La patologia que 

justifica aquesta exempció l'ha de reflectir el pediatre especialista de 

referència en un informe clínic o en un certificat mèdic.  

o Davant d'altres situacions particulars de l'infant o adolescent (per altres 

patologies cròniques no incloses en la llista següent o altres condicions de 

salut) o que es puguen produir en el seu entorn immediat, és recomanable 

individualitzar cada cas concret, de manera que es puga prendre una 

decisió educativa adequada.  

o En relació amb la justificació d’aquestes situacions:  

-Els professionals sanitaris no acreditaran l’assistència o no dels xiquets al 

centre educatiu.  

-Els progenitors o tutors legals presentaran un certificat mèdic del professional 

de referència de la seua patologia crònica greu o d’informes clínics previs on 

es reculla algun dels problemes de salut de la llista de patologies d’especial 

risc per a la COVID-19 (que es recull a continuació). En el cas que els 

arguments siguen diferents, serà la família la responsable de justificar la seua 

decisió davant l’autoritat educativa. 

Les indicacions recollides per a patologies específiques estan publicades en el document del 

Ministeri de Sanitat: Gestió pediàtrica en Atenció Primària de COVID-19. (18.11.2020). 

Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docume

ntos/ Manejo_pediatria_ap.pdf 

 

c. Mesures específiques d’aules específiques.  

-Mesures específiques aula de música 

El so no s'ha de tocar ni projectar davant del personal de l'habitació. En el cas 

dels instruments de vent, actualment no hi ha estudis, segons el nostre 

coneixement, que mesuren la càrrega viral en l'aire que expulsen en tocar. No 

obstant això, se sap que l'execució d'un instrument de vent produeix un intercanvi 

d'aire molt intens entre els pulmons i les vies respiratòries, amb, en part, una 
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pressió elevada de l'aire. Encara no està clar si la càrrega viral de l'aire es redueix 

en el camí a través de l'instrument. Es pot deduir que la descàrrega de l'aire de 

l'intèrpret a l'entorn pot conduir a la càrrega viral. No obstant això, segons les 

últimes investigacions, l'aerosol produït per tocar un instrument de vent no 

s'estén en l'ambient amb més intensitat que el produït durant la respiració normal. 

El material compartit com faristol, piano, etc. ha de ser higienitzat abans i després 

de cada ús. 

En els exercicis pràctics dels instrumentistes del vent i en els exercicis que 

impliquen la veu, la projecció del so sempre es durà a terme cap a una direcció 

en la qual no hi haja persones. 

 

-Mesures específiques aula d’informàtica 

També es recomana reforçar la neteja i desinfecció després de l'ús de la sala 

d'informàtica per part dels alumnes (ordinadors compartits: teclat, ratolí i 

superfície de pantalla). Per a la desinfecció dels principals components 

compartits del PVD (teclat, pantalla i ratolí), es poden utilitzar tovalloletes 

d'alcohol isopropílic del 70%, lliscant-les sobre la superfície d'aquests elements 

delicadament, o la mateixa substància química basada en alcohol fàcilment 

evaporable, en forma d'esprai o líquid aplicat en un drap de cotó, de microfibra o 

qualsevol material que no deixe residus. L'aplicació no serà directa i s'evitarà la 

humitat en cap escletxa.  

 

-Mesures específiques per a la realització d’activitats o proves 

Realització d’intervencions o proves orals:  

Ús de mascaretes tant per a alumnes com per a professors en tot moment. 

Durant la realització d'intervencions o proves orals en què no siga possible l'ús 

de mascareta, s'ha de garantir una distància de seguretat ampliada entre els 

participants o s'han d'utilitzar barreres físiques com pantalles.  

Realització d’activitats i proves en paper:  

No serà possible compartir material entre l'alumnat ni amb el professorat, per la 
qual cosa els alumnes que hi participen hauran d'assegurar-se que disposen de 
tot allò necessari per dur a terme les activitats o proves.  

El lliurament i devolució de les activitats o proves escrites s'ha d'organitzar de 
manera que es limite el contacte directe dels estudiants amb el personal de 
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l'empleat públic. El rentat de mans o l'ús de gels hidroalcohòlics s'han de realitzar 
després de la manipulació dels fulls. Si no teniu aquesta possibilitat, hi haurà 
guants de protecció disponibles. 

  

 

d. Ús de zones comunes.  

Per tal de mantenir les mesures de distanciament al pati o en altres zones 

comunes durant el temps d’esbarjo o durant la realització d’altres activitats, 

s’ha de procurar: 

- hores d’ús esglaonades, 

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

- senyalitzada la distribució dels alumnes per sectors, 

- vigilància reforçada a l’hora de l’esplai per garantir l’atenció adequada als 

estudiants. 

Es pot veure en l’annex 7 la distribució de patis. 

Si les condicions meteorològiques no permeten l'accés al pati exterior, els 

alumnes romandran a la seua aula sota la supervisió de l'últim professor amb qui 

han estat. 

En un primer moment, no s'utilitzaran vestidors ni dutxes. Quan es faça, només 

serà utilitzant els vestidors, que es netejaran i desinfectaran almenys dues 

vegades al dia i sempre després de cada torn d'ús. Es garantirà la distància de 

seguretat per a les persones. 

Es defineix el sentit de circulació dels corredors, però per assegurar una 

ordre d’eixida i entrada, els alumnes de 1r a 3r d'ESO seran acompanyats a les 

classes pels professors a la seua entrada al centre, en la baixada i pujada als 

patis i a l’eixida del centre per evitar aglomeracions. 

S'han establert portes separades d'entrada i eixida. L'ús de les escales també es 

regula amb una distància física d'1,5 metres entre cada persona -quatre graons- 

i amb el consell d'evitar tocar les baranes. 

Es prioritzarà l'ús d'ascensors per a persones amb mobilitat reduïda. 

L'ocupació màxima serà d'una persona en el cas d'adults i dues persones en cas 

de menors d'edat o necessitat d'acompanyant. 

S'han col·locat els cartells informatius necessaris i s'ha informat a tota la 

comunitat educativa de les mesures anti-COVID-19 adoptades. 
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➢ Mesures per limitar els contactes per etapa educativa: 

-Educació Secundària Obligatòria  

A l'ESO s'ha de mantenir una distància interpersonal d'1,2 metres dins de l'aula, 

per tal de garantir l'assistència presencial. La mida dels grups tindrà com a màxim 

les ràtios establertes en la normativa aplicable.  

A 1r i 2n d'ESO l'atenció educativa per a tot l'alumnat serà total presencial, sense 

cap alternança. 

A 3r i 4t d'ESO, l'atenció educativa per a tot l'alumnat serà total presencial, sense 

cap alternança. No obstant això, l'anterior, en l'escenari de nivells d'alerta 3 i 4, 

es proposa augmentar la distància interpersonal a almenys 1,5 metres o optar 

per classes a l'aire lliure. Excepcionalment, si no és possible garantir l'assistència 

presencial amb les mesures anteriors, s'aprovaria a l'aprenentatge 

semipresencial. 

L'evidència científica mostra que, en adolescents, si la transmissió comunitària 

és baixa o moderada, es pot mantenir una distància interpersonal d'almenys 1 

metre en els centres educatius, encara que en espais tancats amb persones es 

recomana augmentar aquesta distància de manera que siga superior a 1 metre. 

No obstant això, si la transmissió comunitària és alta o molt alta, segons 

l'evidència científica, s'hauria d'augmentar la distància interpersonal en els 

centres educatius en edat adolescent. A Espanya, l'experiència del curs 2020-

2021 ha demostrat que amb una distància d'1,5 metres, aproximadament el 99% 

de les aules s'han mantingut sense quarantena durant tot el període.  

En cas de passar a un nivell 3 o 4 d’alerta, es proposen diferents 

alternatives, que permeten la seguretat però intenten preservar 

l’assistència presencial:  

-En primer lloc, es pot mantenir l'assistència presencial augmentant la distància 
a 1,5 metres, per a la qual cosa caldria disposar d'espai suficient (ja siga a l'aula, 
en altres espais habilitats del centre educatiu o en espais públics del municipi 
posats a disposició dels centres educatius). L'experiència del curs 2020-2021 
indica que aquesta opció és segura. 

 -En segon lloc, una alternativa seria la celebració de les classes a l’aire lliure, 

que poden dependre de la climatologia i de les infraestructures existents 

(pèrgoles, tendals).͙ CSV:GPDTHSZK:MZ7KG7V7:YT3KXB8V URL de 
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validació:https://www.tramita.gva.es/csv-

front/index.faces?cadena=GPDTHSZK:MZ7KG7V7:YT3KXB8V 18  

-Només excepcionalment, si no és possible garantir l'assistència presencial amb 

les opcions anteriors i s'ha d'optar per l'aprenentatge semipresencial, s'ha de 

prioritzar la presència d'estudiants amb major vulnerabilitat acadèmica i social. 

Així mateix, es recomana minimitzar el temps d'educació a distància, optant per 

opcions organitzatives que faciliten assistir a classe cada dia (assistint a tres 

hores a primera hora del grup, i tres hores a mig matí l'altra meitat del grup) o 

gairebé cada dia (educació a distància del 20% de la classe tots els dies de la 

setmana).  

En la nova normalitat es permet la interacció entre grups d’un mateix curs 

sobretot en activitats a l’aire lliure (esbarjos, activitats esportives, 

projectes...). 

-Batxillerat  

En Batxillerat, s'ha de mantenir una distància interpersonal d'1,2 metres dins de 

l'aula, en l'escenari de baixa transmissió, per tal de garantir l'assistència 

presencial. 

La mida dels grups tindrà com a màxim les ràtios establertes en la normativa 

aplicable. 

L'atenció educativa per a tot l'alumnat serà total presencial, sense cap 

alternança. No obstant això, en l'escenari de nivells d'alerta 3 i 4, es proposen 

tres alternatives: optar per classes a l'aire lliure, o augmentar la distància 

interpersonal a almenys 1,5 metres o, excepcionalment, si no és possible garantir 

l'assistència presencial amb les dues opcions anteriors, es passaria a 

l'aprenentatge semipresencial. 

En el cas anterior, i atés que els alumnes de 2n de Batxillerat tenen una 

necessitat especial de suport acadèmic intensiu davant l'EBAU, amb l'estrés 

associat a aquesta situació, s'han de proposar solucions organitzatives que 

permeten la major presència possible mantenint la seguretat, a la recerca de 

l'equitat i el benestar emocional. 

La direcció del centre, en col·laboració amb l'equip docent, organitzarà les 

aules/espais més grans per situar els grups amb major nombre d'alumnes. 

A més, es buscarà l'organització dels alumnes a l'aula/grup en general i s'evitaran 

les organitzacions aula/matèria. 



32 

 

  

Els centres educatius que, aplicant els criteris anteriors, no poden garantir la 

presència de tots els alumnes en un mateix torn o franja horària, hauran de 

contemplar la possibilitat d’organitzar determinats ensenyaments, nivells 

o grups en horari de vesprada.  

L’organització i la justificació de les mesures és similar a 3r i 4t d’ESO. 
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2. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 
Les principals mesures de prevenció personal que s'han de dur a terme, de 

manera adequada i difosa activament en la comunitat escolar, contra la COVID-

19 i altres infeccions respiratòries són les següents:  

- La higiene de mans es realitzarà amb freqüència i meticulositat, durant 

almenys 40 segons amb aigua i sabó preferentment. Aquesta és la mesura més 

recomanable i en la qual educativament s'ha de transmetre de manera important 

tant per la seua eficàcia en la situació actual com per suposar un aprenentatge 

higiènic molt rellevant. Si no és possible rentar-se bé les mans o de manera 

complementària, la desinfecció es pot utilitzar durant 20 segons amb gel 

hidroalcohòlic.  

- La higiene de mans es realitzarà, com a mínim, a l’entrada i eixida del centre 

educatiu, abans i després del pati, després de menjar i sempre després 

d’anar al lavabo, i en tot cas un mínim de cinc vegades al dia.  

Cartell “Com rentar-se les mans”. Cartell de l’OMS. Disponible en: 

https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf 

 Vegeu exemple d’infografia del Ministeri de Sanitat: “Com m’he de rentar les mans?” 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/Pos

terA5_HigieneManos.jpg 

 

Es garantirà en tots els lavabos, per al correcte rentat de mans, aigua, sabó i 

paper per a l’assecat de mans, de manera que la neteja de mans es puga dur 

a terme de manera freqüent i accessible. Així com la disposició en diferents 

punts del centre de gels hidroalcohòlics per a la desinfecció.  

Per a cadascun dels casos anteriors (zona de rentat de mans i dispensadors 

d'hidrogel) s'informarà de la tècnica correcta d'aquestes mesures mitjançant 

cartells indicadors (infografies web del Ministeri o de la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública).  

És molt important nomenar una persona al centre encarregat de la 

supervisió, per a la protecció dels menors, tant dels elements higiènics dels 

lavabos, com de l'hidrogel. 

- Evitar tocar-se el nas, els ulls, la boca i la mascareta, ja que les mans 

faciliten la transmissió delSARS-CoV-2. Mantenir les portes obertes sempre que 

siga possible mitjançant falques i altres sistemes per evitar el contacte de les 

mans amb les nanses i poms.  

https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/PosterA5_HigieneManos.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/PosterA5_HigieneManos.jpg
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- En tossir o esternudar, no has de llevar-te la mascareta, i hauràs de cobrir-te 

la boca i el nas amb la flexió del colze.  

- Per eliminar les secrecions respiratòries s'utilitzaran mocadors d'un sol ús, 

que s'hauran de llençar en una paperera amb una bossa i, si és possible, amb 

tapa i pedal, fent una higiene de mans posterior.  

- En cas de compartir objectes, extremar les mesures d'higiene i prevenció 

(com la higiene de mans i evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca), i realitzar la 

neteja entre l'ús d'un grup i un altre.  

- No es recomana l’ús de guants en general, però es recomana en tasques de 

neteja.  

- En relació amb l’ús de la mascareta:  

✓L'ús de la mascareta serà obligatori des de primer de primària 

independentment del manteniment de la distància interpersonal o 

pertinença a un grup de convivència estable, sense perjudici de les exempcions 

previstes en l'ordenament jurídic. Fins i tot en activitats a l'aire lliure 

controlades en les quals es respecta una distància d'1,5 metres, en general, 

es continua proposant l'ús de la mascareta, subjecte a aquesta decisió, al 

seu torn, a l'evolució de la situació  

CSV:GPDTHSZK:MZ7KG7V7:YT3KXB8V URL de 

validació:https://www.tramita.gva.es/csv-

front/index.faces?cadena=GPDTHSZK:MZ7KG7V7:YT3KXB8V 23 

epidemiològica.  

La mascareta indicada per a població sana serà de tipus higiènic i sempre 

que siga possible reutilitzable, complint amb els requisits essencials establerts 

en l’article 5.1 de l’Ordre CSM /115/20219 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, 

UNE 0065:2020 o UNECWA 17553:2020). 

✓ Amb caràcter general, no es recomanarà el seu ús en els següents casos: 

menors de 3 anys (contraindicats en menors de 2 anys pel risc d'asfíxia), 

persones amb dificultat respiratòria que es puguen agreujar per l'ús de 

mascareta, persones amb discapacitat o amb una situació de dependència que 

els impedisca ser autònoms per traure's la mascareta, persones que presenten 

alteracions de conducta que fan inviable el seu ús, persones que desenvolupen 

activitats que dificulten o impedeixen l'ús de mascaretes.  
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✓ En el cas que hi haja alumnes que no puguen portar mascareta a causa 

d'alguna de les exempcions, s'intensificaran la resta de mesures de prevenció, 

sense que aquesta situació interferisca en el seu dret a l'educació presencial. En 

el cas de professors que no puguen portar mascareta a causa d'alguna de 

les exempcions, es realitzarà una avaluació individualitzada per part dels 

Serveis de Prevenció de Riscos Laborals.  

✓ El centre disposarà de mascaretes quirúrgiques per utilitzar en cas que 

algú inicie símptomes, mentre s'activa el seu protocol d'aïllament i aplicació de 

casos de gestió. A més, disposarà de mascaretes higièniques per al 

professorat i, si cal, per a alumnes (oblit, deteriorament o altres 

contingències) i mascaretes FFP2 sense vàlvula per contingències en 

l'espai COVID-19. 

“Recomanacions per a l’ús de mascaretes” Infografia Generalitat Valenciana 

http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/541834/AF+FLYER+ONLINE+SANI 

DAD+CAST.pdf/22735ebe-ee00-06d6-3b98-97320d46a4c6?t=1587318400280  

“Com utilitzar una mascareta de forma segura? Què hauries de fer?” Vídeo Ministeri de Sanitat: 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=aCPY6ROpAuI  

“Ús de mascaretes higièniques en la població general” Infografia del Ministeri de Sanitat 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/docume

ntos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aCPY6ROpAuI
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3. NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ 
El centre disposa d’un protocol de neteja i desinfecció adaptat a les seues 

característiques i horaris.  

 

-Neteja i desinfecció d’instal·lacions (freqüència, superfícies a desinfectar, 

etc.)  

S'ha coordinat amb el responsable de l'empresa de neteja, neteja i desinfecció 

principalment de les superfícies o zones de major contacte i afluència d'alumnes 

al matí, reforçant-se amb dos netejadors més perquè n'hi haja tres en aquest 

torn. 

Realitzen una neteja i desinfecció constant, que es reforça en els espais que 

tenen major intensitat d'ús. Amb especial atenció a les zones d'ús comú i a les 

superfícies de contacte més freqüents, com poms de portes, taules, mobles, 

passamans, terres, telèfons, penjadors, i altres elements de característiques 

similars. 

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, especialment en els utilitzats per més d'un treballador. En acabar 

d'utilitzar un ordinador compartit, es desinfectarà la superfície del teclat, el 

ratolí i la pantalla.  

 

Es controla la neteja de papereres i la disponibilitat de sabó, paper d'assecat a 

mà i gel hidroalcohòlic. En la mesura que siga possible, s'ha recomanat mantenir 

les taules lliures de papers o altres objectes per facilitar la seua neteja diària. 

S'evitarà l'ús de material compartit, i si no es pot evitar, es netejarà i desinfectarà 

després de cada ús. A tots els banys del centre hi ha dispensadors de sabó i 

paper disponibles per a l'assecat a mà. Els alumnes s'han de rentar les mans 

cada vegada que utilitzen el lavabo. 

 

Totes les aules i sales disposen d'una paperera amb bossa i tapa, operada per 

pedal per dipositar els teixits d'un sol ús que el personal i els estudiants utilitzen 

per assecar-se les mans o per al compliment de l’"etiqueta respiratòria". També 

es dipositarà material d'higiene personal (mascaretes, guants de làtex, etc.). 

Aquestes papereres s'han de netejar de manera freqüent.  
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-Ventilació. 

Noves evidències sobre la transmissió del SARS-CoV-2 per aerosols fa 

necessari destacar la importància de la ventilació i reforçar algunes 

recomanacions relacionades.  

• Reforçar la neteja dels filtres d’aire i augmentar la ventilació dels sistemes de 

climatització. No es recomana l’ús de ventiladors.  

• La ventilació natural és l'opció preferida, de manera que les finestres 

romandran obertes amb el sistema adoptat de "brúixola retenidor". Les 

portes de totes les aules també estaran obertes. Totes les aules disposen de 

ventilació creuada, de forma permanent, amb obertura de portes i/o finestres 

oposades o almenys en diferents costats de la sala, per afavorir la circulació de 

l'aire i garantir un escombrat efectiu per tot l'espai. Si la situació d'incidència ho 

permet, en moments en què el temps ho requerisca, el centre determinarà tancar 

les finestres i ventilar amb freqüència o almenys 15 minuts a l'inici i al final del 

dia, durant l’esbarjo, i sempre que siga possible entre classes.  

En situacions d'alta transmissió comunitària del SARS-CoV2, s'ha d'avaluar la 

priorització de la ventilació natural per la seua eficàcia en la prevenció de la 

transmissió per sobre d'aspectes com les condicions de temperatura i humitat 

necessàries per al confort tèrmic o els requisits d'eficiència energètica.  

 

• En el cas de programar activitats que augmenten l’emissió d’aerosols com 

cridar o cantar, es recomana realitzar-les sempre que siga possible a 

l’exterior i, si no ho és, garantir una ventilació adequada, mantenir la 

distància i el bon ús de la mascareta. Atés que la realització d’exercici físic 

també augmenta l’emissió d’aerosols, s’ha de promoure la realització de les 

classes d’educació física en espais exteriors. En el cas que es realitzen a 

l’interior, és d’especial importància l’ús adequat de la mascareta, 

augmentar la distància i intensificar la ventilació. 

 

-Gestió de residus  

• Es recomana disposar els teixits d'un sol ús que el personal i els alumnes 

utilitzen per a l'assecat de mans o per al compliment de les mesures d'higiene 

respiratòria en papereres amb bossa i si és possible amb tapa i pedal.  



38 

 

• Tot el material d'higiene personal (mascaretes, guants, etc.) s'ha de dipositar 

en la fracció restant (agrupació de residus d'origen domèstic que s'obtinguen una 

vegada realitzades les col·leccions separades).  

• En el cas que un alumne o un treballador presenta símptomes mentre estiga al 

centre educatiu, caldrà aïllar la paperera o contenidor on haja dipositat teixits o 

altres productes utilitzats en l'espai d'ús individual on haja estat aïllat. Aquesta 

bossa d'escombraries s'ha d'extraure i col·locar en una segona bossa 

d'escombraries, amb tancament, per dipositar-la en la fracció restant. 
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4. GESTIÓ DE CASOS 

➢ Gestió de casos als centres educatius. 

• La direcció del centre ha designat com a responsables de la COVID-19 en el 

centre educatiu la directora Arantxa Martín-Martín i el coordinador covid Jaime 

Escoda, que tindran les funcions de: 

- Vetllar pel compliment de les normes establertes en els centres educatius per 

a la protecció i prevenció de la COVID-19. 

- Coordinació i comunicació amb el centre de salut primària de referència, amb 

el centre de salut pública i amb les famílies dels alumnes. 

- Contactar amb la família o tutor legal per comunicar l'aparició de símptomes de 

sospita i recollir l'alumne. 

 

• S'ha habilitat un "espai COVID-19" a la primera planta, que està separat, per a 

ús individual, per permetre l'aïllament de qualsevol persona que inicie símptomes 

compatibles amb la COVID-19 i estiga a l'espera del seu trasllat i informació a la 

família. Aquesta habitació té una bona ventilació i disposa de material per facilitar 

una bona neteja. En una caixa estanca es disposa tot el material de protecció: 

mascaretes quirúrgiques per a estudiants i adults i, en cas que l'alumne no es 

puga posar una mascareta quirúrgica, màscares protectores FFP2 sense 

vàlvula, escuts facials i bates d'un sol ús. També disposa d'una paperera amb 

bossa i amb tapa i pedal.  

• Es considerarà que un alumne de l'escola pot ser un cas sospitós d'infecció per 

SARS-CoV-2, tal com el defineix el Ministeri de Sanitat, quan apareguen 

símptomes d'infecció respiratòria aguda sobtada que presenten els següents 

símptomes: en presentar infecció respiratòria aguda d'inici sobtat amb febre, tos 

i sensació de dificultat per respirar. En alguns casos també pot haver-hi 

disminució del gust i l'olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, 

debilitat general, diarrea i vòmits. (Aquests són els símptomes definits 

actualment pel Ministeri de Sanitat, però poden patir canvis.)  

• En cas de sospita, per iniciar símptomes al centre, es col·locarà una mascareta 

quirúrgica. L'adult, llevat que siga una persona vulnerable, qui haja detectat el 

cas serà qui es quede amb l'alumne, fins que un familiar o tutor vaja a recollir-lo. 

S'impedirà que altres adults de l'escola es posen en contacte amb l'alumne, per 

evitar possibles contagis.  
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• Caldrà portar-lo a l'espai "COVID-19", es comunicarà la situació al coordinador 

COVID i es contactarà amb la direcció del centre i de la família, que activarà el 

circuit assistencial, contactant amb el vostre centre de salut d'atenció primària de 

referència i se seguiran les vostres instruccions. L’eixida de l'alumne de l'escola 

es garantirà que es faça en vehicle privat i no en transport públic col·lectiu. 

• En cas de ser una persona que realitze la seua feina en el centre educatiu, es 

posarà en contacte amb el Servei d'Informació COVID (telèfon 900300555) i se 

seguiran les seues instruccions. 

• En cas de gravetat, es contactarà amb el 112 o el centre d'atenció primària al 

qual se li assigna. 

• El centre es posarà a disposició dels serveis d'atenció i salut pública, per facilitar 

la informació necessària per organitzar la correcta gestió dels possibles casos i 

l'estudi i seguiment dels contactes. 

• El Centre de Salut Pública establirà un protocol d'actuació que indique les 

mesures de prevenció i control necessàries en cas de brot, o augment de la 

transmissió comunitària. 

• Salut Pública serà responsable de la identificació i seguiment dels contactes 

d'acord amb el corresponent protocol de vigilància i control. 

• Tant el personal com els familiars d'un cas confirmat informaran al col·legi del 

resultat de la prova positiva al més aviat possible, quedant registrats per escrit al 

correu 03014538@edu.gva.es i si és necessari al telèfon del centre.  

 

➢ Quan no s’ha d’acudir al centre educatiu?  

Els alumnes, professors i altres treballadors no podran accedir al centre 

educatiu en cas que es troben en alguna de les següents circumstàncies:  

- Presenten símptomes compatibles amb la COVID-19.  

- Estan en situació d’aïllament perquè han donat positiu per COVID-19.  

- Estan a l’espera del resultat d’una Prova Diagnòstica d’Infecció Aguda 

(PDIA).  

- Estan en quarantena domiciliària preventiva perquè són contactes estrets 

d'una persona diagnosticada de COVID-19. En aquesta circumstància, haurà 

de posar-se en contacte amb el centre de salut que li pertany a través d'una 

cita web de coronavirus [http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-

coronavirusregistro-va.html], a través de l'App GVA coronavirus per a telèfons 

mailto:03014538@edu.gva.es
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mòbils o per telèfon (apareix a la targeta SIP). Consells per a l'aïllament en 

casos lleus o sota investigació. Generalitat Valenciana 

http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/Aislamiento_cas.p

df/e22b38d4 -bbba-763f-edcd-0258bd3ed0be?t=1585653453190  

No s'ha d'acudir al centre educatiu fins que el professional sanitari de 

referència confirme l'absència de risc per a la salut de la mateixa persona i 

de la resta de persones de la comunitat educativa.  

➢ Treballadors vulnerables.  

Els treballadors amb condicions de salut que els facen més vulnerables 

(malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, 

immunosupressió, dones embarassades) podran reincorporar-se a la feina 

sempre que el seu estat clínic estiga controlat i mantenint rigorosament les 

mesures de protecció, llevat que mèdicament se'ls indique que no 

s'adherisquen. El Servei de Prevenció de Riscos Laborals serà el que avalue 

l'existència de treballadors especialment sensibles a la infecció per 

coronavirus i emeta un informe sobre les mesures de prevenció i protecció 

necessàries.  

 

➢ Instruccions i canals de coordinació i comunicació 

Els canals de comunicació amb el centre perquè qualsevol situació en la qual 

qualsevol empleat públic i estudiant presente símptomes que pogueren 

estar associats a la COVID-19 i aquells que hagen estat en contacte estret 

sense mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres durant un temps d'almenys 

15 minuts, els comunicats són els següents: el correu electrònic del centre 

03014538@edu.gva.es i el telèfon d’aquest, 966912290. Aquesta situació s'ha 

de registrar per escrit. 

Els canals de comunicació d’informació sobre les mesures que s’han de prendre 

es publicaran en la pàgina web del centre i en el canal de son Aules, la pàgina 

web del centre https://portal.edu.gva.es/iesmisteridelx/ i el canal de telegram 

https://t.me/misteridelx. 

El professorat i el personal no docent seran informats d'aquesta modificació del 

pla de contingència en el professorat a l'inici del curs. A més, està disponible a 

la pàgina web del centre i s'enviarà per correu electrònic. Es posa especial èmfasi 

en les vies de transmissió i en les mesures de prevenció i protecció adoptades 

https://t.me/misteridelx
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al centre. També s'informa a la comunitat educativa sobre les mesures d'higiene 

personal, la periodicitat del rentat de mans al centre, les mesures d'etiqueta 

respiratòria, la necessitat d'evitar compartir objectes (material escolar) o establir 

neteja després de l'ús d'eines, i la distància de seguretat que han de mantenir, 

així com altres mesures organitzatives descrites aquí.  
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VI. ACCIONS TRANSVERSALS 

✓ Els equips directius organitzaran l’activitat quotidiana dels recursos humans 

del centre.  

- Informaran els treballadors sobre els riscos de contagi i propagació del 

coronavirus, amb especial atenció a les vies de transmissió i a les mesures de 

prevenció i protecció adoptades al centre.  

- Facilitaran als treballadors el nom i les dades de contacte del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals que tenen assignat 

CSV:GPDTHSZK:MZ7KG7V7:YT3KXB8V URL de 

validació:https://www.tramita.gva.es/csv-

front/index.faces?cadena=GPDTHSZK:MZ7KG7V7:YT3KXB8V 30  

✓ Es recomana reorganitzar els espais del centre per al seu major aprofitament.  

- Fomentar les activitats a l’aire lliure.  

- Valorar la redistribució dels espais interiors útils per ampliar el nombre d’aules.  

- Estudiar la compartimentació de grups  

- Ús d’altres espais públics de forma coordinada amb les entitats locals  

✓ Les administracions educatives han de dotar els centres educatius dels mitjans 

perquè el seu personal dispose d'equips de protecció adequats per a l'exercici 

de les seves funcions. Així mateix, s'ha de garantir la disponibilitat en tot moment 

del material necessari per al compliment de les mesures de prevenció i higiene.  

✓ Els equips educatius establiran els mecanismes de coordinació al seu abast, 

reforçant el treball intersectorial a nivell local i la coordinació entre nivells de 

l'administració per possibilitar solucions col·laboratives, facilitar la comunicació 

en la gestió de possibles casos o brots i prestar atenció a situacions de 

vulnerabilitat social en aquest context. Els gestors covid a les escoles poden tenir 

un paper important en aquestes tasques.  

✓ Es promourà l'escolta activa i la participació de les Associacions de Mares, 

Pares i Famílies per facilitar la comunicació de la informació i una adequada 

implementació de les mesures. Es facilitarà la participació en el disseny, la 

mediació i l'educació d'iguals en la implementació de mesures de prevenció, 

higiene i promoció de la salut a l'escola i a la comunitat.  
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VII. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES I 
SERVEIS COMPLEMENTARIS DE TRANSPORT ESCOLAR 
COL·LECTIU I MENJADORS ESCOLARS 

 

Per a les activitats extraescolars i complementàries, es mantindran les següents 

mesures de protecció, prevenció i protecció, amb caràcter general:  

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

2022 s'ajustarà a l'evolució de la pandèmia de covid-19. 

• Aquestes activitats es podran organitzar sempre que es puga garantir la 

distància mínima interpersonal d'1,2 metres entre alumnes de diferents grups, i 

que, a més, es dispose d'un registre amb la relació dels alumnes assistents, de 

manera que, en cas de detectar un contagi, es puga traçar la traçabilitat sobre 

les persones que han de ser aïllades. 

• L'entrada i eixida en aquestes activitats serà esglaonada per tal d'evitar 

contactes innecessaris i massificació en els accessos, especialment si hi ha 

diferents col·lectius alhora. 

• Es prioritzaran les activitats a l'aire lliure per al desenvolupament d'aquest tipus 

d'activitats. 

• Es permetrà la interacció entre grups d'edat similars a l'exterior en la nova 

normalitat, però no en la resta d'escenaris de risc. 

• Pel que fa a l'ús de mascaretes, s'aplicarà el que disposa l'apartat corresponent 

d'aquest protocol. 

• Es poden compartir els objectes necessaris per a la realització de l'activitat 

extraescolar (pilotes, fitxes d'escacs, cintes, etc.) realitzant abans i després de 

l'activitat la higiene de mans, i netejant els materials entre canvis de grups. 

  

 

 

VIII. GLOSSARI 

Grups no configurats com GCE: la seua organització a l'aula es formarà respectant la 

distància mínima interpersonal d'1,2 m i l'ús de mascareta higiènica a partir de primer 

de Primària. El personal docent i de suport no docent que interactue amb ell haurà de 

portar mascareta higiènica i mantenir la distància interpersonal.  
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Brot: Qualsevol agrupació de 3 o més casos infectats activament en què s'haja establert 

un vincle epidemiològic tal com s'estableix en l'Estratègia de Detecció, Vigilància i 

Control Precoç de la COVID-19. La declaració de brot vindrà determinada pel centre de 

Salut Pública del departament de salut en el qual es troba el centre educatiu.  

Cas sospitós: qualsevol alumne o personal del centre educatiu amb un quadre clínic 

d'infecció respiratòria aguda d'inici sobtat de qualsevol gravetat que es produïsca, entre 

d'altres, amb febre, tos o sensació de dificultat per respirar. Altres símptomes com mal 

de coll, pèrdua d'olfacte, pèrdua de gust, dolor muscular, diarrea, dolor toràcic o mal de 

cap, entre d'altres, també es poden considerar símptomes de sospita d'infecció per 

SARS-CoV-2 segons criteris clínics. 

La presentació aïllada de rinorrea en xiquets, especialment si es prolonga, en principi 

no és indicativa de realitzar una prova diagnòstica, excepte criteris clínics i 

epidemiològics. 

-Les persones simptomàtiques (alumnes i personal del centre) que hagen tingut una 

infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PDIA en els 180 dies anteriors no tornaran a 

ser considerades casos sospitosos, llevat que clínicament hi haja una alta sospita. 

-Les persones que hagen estat vacunades i presenten símptomes compatibles amb la 

infecció per SARS-CoV-2 també es consideraran un cas sospitós. Es tractaran com a 

casos sospitosos, sempre sota criteris opcionals en la gestió clínica. 

-Els casos confirmats només per tècniques serològiques de diagnòstic ràpid durant els 

primers mesos de la pandèmia es tornaran a considerar casos sospitosos si compleixen 

criteris clínics, independentment del temps transcorregut des del seu diagnòstic. Si es 

confirma el diagnòstic, es reportarien com a nous casos als SIVIES. 

Cas confirmat amb infecció activa: 

•Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós i una prova diagnòstica d’infecció 

activa (PDIA) positiva. 

•Persona asimptomàtica amb PDIA positiva. En situacions de cribatge, només es tindrà 

en compte un cas confirmat si s’obté una PCR positiva. 

Cas descartat: cas sospitós amb PDIA negativa. 

Contacte estret en el context d’un centre educatiu: 

-Totes les persones que constitueixen un grup de convivència estable (GCE). 

-En els grups no configurats com a GCE, persones (alumnes, professors, treballadors) 

que hagen compartit espai amb el cas confirmat a una distància inferior a 2 metres, 

durant més de 15 minuts (temps acumulat en la jornada escolar), llevat que es puga 

assegurar que la mascareta s'haja utilitzat correctament. 

-Els convivents dels casos confirmats, inclosos els germans convivents del cas que 

acudisquen al mateix centre o a un altre. 
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-En el transport escolar, les persones situades en un radi de dues places al voltant del 

cas confirmat durant més de 15 minuts (temps acumulat en la jornada escolar), llevat 

que es puga assegurar que la mascareta s'ha utilitzat correctament.  

-Al menjador escolar, persones que hagen estat al mateix lloc que un cas confirmat, a 

una distància inferior a 2 metres, durant més de 15 minuts acumulats durant la jornada 

escolar. 

El termini a tenir en compte per a l'avaluació dels contactes estrets serà a partir de 2 

dies abans de l'inici dels símptomes del cas confirmat. En pacients asimptomàtics 

confirmats per PDIA, des de 2 dies abans de la data de presa de la mostra per al 

diagnòstic.  

 

Responsable COVID-19 en el centre educatiu: el director o la directora del centre o la 

persona en qui delegue. Ell/a serà l’encarregat  de coordinar la gestió de les activitats 

en el centre educatiu sobre els possibles casos.  

Referent COVID-19 en atenció primària: és el coordinador de medicina o infermeria 

del centre de salut que actua com a referent per al centre educatiu en altres matèries 

sanitàries, d'acord amb l'article 59 de la Llei 10/2014 de Salut de la Comunitat 

Valenciana i la Resolució Conjunta d'1 de setembre de 2016 de les conselleries amb 

competències en Educació i Sanitat.  

Coordinador/a COVID-19: Professional de Salut Pública que realitza vigilància 

epidemiològica, amb un paper fonamental en l'estratègia de seguiment de casos i 

contenció dels brots d'infecció que es van produir en el centre educatiu.  

Espai COVID-19: zona reservada per a l'aïllament dins d'un centre educatiu. Serà d'ús 

individual, amb bona ventilació, fàcil neteja i amb el material de protecció necessari a 

l'interior d'una caixa estanca (mascaretes quirúrgiques per a alumnes i adults 

acompanyants i, en cas que l'alumne no puga portar mascareta quirúrgica, màscares 

protectores FFP2 sense vàlvula, escuts facials i bates d'un sol ús per a l'acompanyant). 

A més, cal disposar d'una paperera amb bossa i amb tapa i pedal. La bossa de residus 

de l'espai COVID-19 una vegada tancat s'ha d'introduir en una segona bossa 

d'escombraries, on també es dipositaran i tancaran adequadament els guants utilitzats. 

Aquesta segona bossa es dipositarà amb la resta de residus del centre en una tercera 

bossa d'escombraries que es dipositarà exclusivament en el contenidor de fracció resta 

d'escombraries. 

Aïllament de casos: Període en què una persona considerada un cas confirmat o cas 

sospitós ha de romandre a l'espera del resultat del PDIA, preferentment en una sola 

habitació, restringint al mínim les sortides de l'habitació i quan ho faça amb mascareta 

quirúrgica, sense contacte físic i amb extremes mesures d'higiene i protecció per evitar 

el contagi d'altres persones. 
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Quarantena de contactes estrets: Període en què s'ha de romandre en aïllament 

preventiu a casa mitjançant el seguiment de possibles símptomes durant els 10 dies 

posteriors a l'últim contacte amb un cas confirmat. Si els contactes desenvolupen 

símptomes en qualsevol moment durant la quarantena, es consideraran casos 

sospitosos. Els estudiants, el personal docent i de suport que hagen rebut el 

calendari complet de vacunació quedaran exclosos de la quarantena per contacte 

estret. 
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IX.  ANNEXOS 

ANNEX 1. Compromís de col·laboració i compliment dels requisits per 
accedir al centre educatiu 

 

Estimades famílies: 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut pública va actualitzar el 10 de 

setembre de 2021 el protocol de gestió de casos de COVID-19 en centres 

educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana. 

Aquest document estableix que les famílies han de signar i lliurar al centre 

annex 1, anomenat: compromís de col·laboració i compliment dels requisits 

d'accés al centre. Els enviem, per tant, aquest document que hauran de 

retornar signat al centre. 

Us recordem, d'altra banda, que en aquest mateix protocol de gestió 

s'especifica que els casos en què un membre de la comunitat educativa no ha 

d'anar al centre són els següents:  

- Si es produeixen símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria. I d'altres com calfreds, dolors musculars, vòmits, diarrea, 

disminució del gust o olor, mal de cap, debilitat general, mal de coll). 

- Estar en situació d’aïllament per haver donat positiu per COVID-19. 

- Estar a l’espera del resultat d’una prova diagnòstica (PDIA). 

- Estar en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona 

diagnosticada. 

També es poden consultar els protocols per a la prevenció de la COVID-19 i el 

Pla de Contingència del centre en la pàgina web de l’IES Misteri d’Elx (apartat 

COVID-19). 

………………………………………………………………………………………… 

ANNEX 1. Compromís de col·laboració i compliment dels requisits 

d’accés al centre.  

He llegit atentament la informació que conté aquest document i em compromet 

a seguir les directrius que s’hi estableixen. 

Em compromet a prendre la temperatura del meu fill abans d’acudir al centre. 
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Em compromet a prendre’m la temperatura abans d’acudir al centre educatiu. 

Nom i cognoms de la persona responsable: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Nom, cognoms i curs de 

l’alumne/a_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Data: _________/_____________/_______________ 

Signatura: 
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ANNEX 2. Fitxa d’informació de casos confirmats COVID-19 i els seus 

contactes des del centre educatiu al centre de salut pública 
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ANNEX 3. Informació a la direcció del centre educatiu per a donar trasllat a 

les famílies davant l’existència d’un o més casos confirmats en el centre 

educatiu. 

Estimada família de _____________________ 

 

Els comunique que s’ha confirmat un cas de COVID-19 a l’aula on va el vostre fill. Per 

tal d’evitar la transmissió de la infecció a altres persones s’han de prendre les mesures 

següents: 

 

•En general, els contactes estrets no vacunats (personal i estudiants) han de fer 

quarantena durant 10 dies des de el dia ___  fins al dia ___, excepte aquells que hagen 

tingut una infecció documentada prèvia amb un PDIA positiu en els 6 mesos anteriors. 

Els contactes estrets que estiguen degudament vacunats estan exempts de quarantena. 

•Durant aquest període de 10 dies, els pares o tutors han de vigilar l'aparició dels 

símptomes. El contacte amb el teu centre de salut pot ser per telèfon (apareix a la part 

posterior de la targeta SIP) o sol·licitant cita prèvia a través de l'App GVAcoronavirus o 

la pàgina web del coronavirus [http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-

registrova.html]. Els preguem que aquest contacte només es faça servir en el cas que 

el menor inicie símptomes.  

•Des d'Atenció Primària es posaran en contacte amb tu per indicar-te el dia que van a 

realitzar PDIA. Encara que el resultat de la prova siga negatiu, aquesta quarantena 

preventiva s'ha de continuar fins que es complete el període de 10 dies des de l'últim 

contacte amb el cas. No serà necessari realitzar un PDIA per alçar l'aïllament. 

•Si el resultat de la prova és positiu, ens posarem en contacte amb vostés des del Centre 

de Salut Pública, i la persona (cas confirmat) estarà en aïllament. 

•Si algú en el seu entorn més proper (altres menors o adults) desenvolupa símptomes 
compatibles en els pròxims dies, haurà de quedar-se a casa i contactar telefònicament 
amb els serveis sanitaris. 
El SARS-CoV-2 és un virus que es transmet principalment de persona a persona a 
través del contacte personal i les gotetes respiratòries que s'emeten en tossir o 
esternudar. Els símptomes poden aparèixer fins a 10 setmanes després d'estar en 
contacte amb un cas. La infecció pot ocórrer amb símptomes respiratoris com febre, tos 
o dificultats respiratòries; amb símptomes no específics com alteració del gust, olfacte, 
dolors musculars, diarrea, dolor toràcic o mal de cap entre d'altres; També pot ocórrer 
de manera asimptomàtica. 
Podeu trobar informació sobre les mesures preventives de quarantena i aïllament en el 
Web d'Informació per a la Ciutadania sobre el SARS-CoV-2 del Ministeri de Sanitat, i en 
la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: 
http://coronavirus.san.gva.es/es/inicio. Si teniu qualsevol dubte podeu trucar al 900 300 
555. 
Una cordial salutació. 

A Elx, ______ de_________de 202_ 

 

LA DIRECTORA  
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ANEXO 4. PLANOS AULAS 
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ANEXO 5. ENTRADAS Y SALIDAS 
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ANNEX 6. BAIXADES A PATIS 
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ANNEX 7. DISTRIBUCIÓ PATIS 
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