
Estimades famílies:

Us comuniquem que podeu consultar el Pla de Contingència de l’  IES Santa Pola en la
nostra pàgina web (pestanya “Centre”, “Pla de Contingència”).  Aquest conté les normes i
protocols de Protecció i Prevenció davant  la transmissió i contagi de la COVID-19 i està
basat en els següents documents oficials:

● Resolució de 26 de juliol  de 2021, del secretari autonòmic d’Educació i Formació
Professional,  per  la  qual  s’aproven  les  instruccions  per  l’organització  i  el
funcionament dels  centres que impartisquen ESO i Batxillerat durant el curs 2021-
22.

● Protocol de protecció i prevenció davant de la transmissió i contagi del SARS-CoV-2
per a centres educatius de la Comunitat Valenciana, curs 2021-22 (versió de 20 de
juliol de 2021)

● Pla de Contingència i continuïtat en el treball durant la nova normalitat dels centres
docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, publicat
en setembre de 2021.

En l'actualització del Protocol de protecció i prevenció davant la transmissió i contagi del
SARS-CoV-2 per a centres educatius s'estableixen els següents aspectes importants:

a) ¿Quan un estudiant, professorat o personal no ha d'acudir al centre educatiu?

● En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19.
● Quan estiguen en situació d'aïllament per haver donat positiu per la COVID-19.
● En cas  que s'estiga esperant el resultat d'una Prova Diagnòstica d'Infecció Aguda

(PDIA), és a dir, PCR o test d'antígens.
● En cas d'estar en quarantena preventiva domiciliària per ser contacte estret d' alguna

persona diagnosticada de COVID-19.

Es considera que una persona presenta simptomatologia compatible amb la infecció per
SARS-CoV-2 quan presenta febre, tos, cansament.  En alguns casos també pot haver-hi
disminució del gust, olfacte, calfreds, dolor de gola, dolors musculars, mal de cap, debilitat
general, diarrea, vòmits, conjuntivitis...Els més greus són: dificultat per respirar, sensació de
falta d'aire,  dolor  o pressió en el  pit,  incapacitat  per parlar  o moure's.  (Aquests són els
símptomes que actualment defineix el Ministeri de Sanitat, però poden estar sotmesos a
canvis).  En esta circumstància,  s'ha de contactar  amb el  centre de salut  (apareix  en la
tarjeta SIP) que li pertanya o mitjançant l'app GVA Coronavirus per a mòbil. També es pot
demanar  consulta  al  seu  professional  sanitari  de  referència  a  través  de  citaweb:
http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html
No s'ha d'acudir  al  centre educatiu fins que el  professional  sanitari  de referència
confirme l'absència de risc per a la persona i la resta de personas de la comunitat
educativa.

a) ¿Què ocorre amb els escolars que presenten condicions especials de salut

http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html


que els facen més vulnerables a la COVID-19?

L'alumnat que presente condicions de salut que el faça més vulnerable a la COVID-19 (com
per  exemple  malalties  cardiovasculars,  diabetis,  malalties  pulmonars  cròniques,  càncer,
immunodepressió o hipertensió arterial) pot acudir al centre, sempre que la seua condició
clínica estiga controlada i així ho permeta i mantinga les mesures de protecció rigoroses
excepte en el cas que tinga la indicació mèdica de no assistir (informe mèdic).

b) Gestió de sospita de casos en els centres educatius.

● En cada centre hi haurà un responsable COVID-19 per coordinar-se i comunicar-se
amb  el  centre  de  salut,  amb  els  familiars  de  l'alumnat  sospitós  i  vetllar  per  l'
acompliment de les normes de protecció i prevenció davant la COVID-19.

● Tots els centres tindran un “Espai COVID-19” separat, d'ús individual, per possibilitar
l'aïllament de qualsevol persona que inicie símptomes compatibles amb COVID-19,
fins esperar a ser traslladada i informar a la família.

● En el cas de sospita, per manifestar símptomes en el centre, se li ha de posar una
mascareta quirúrgica. La persona adulta que ha detectat el cas s'ha de quedar amb
l'alumne/a fins que un familiar vaja a buscar-lo. La família ha d'activar el circuit d'
atenció  sanitària  contactant  amb  el  seu  centre  de  salut  d'atenció  primària  de
referència i seguir les instruccions d'aquest. L'eixida de l'alumnat sospitós s'ha de fer
en vehicle particular i no en transport públic.

● El centre es posarà a disposició de serveis assistencials i de Salut Pública per a
facilitar  la  informació  que  requerisca  i  organitzar  l'adequada  gestió  de  possibles
casos i l'estudi i seguiment de contactes.

● El Pla d'Acció Tutorial inclourà accions per a preveure l'estigma o discriminació en
relació a la COVID-19 i  l'atenció a la salut emocional en les aules.

d) Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut davant de la COVID-19
en els centres educatius. Presencialitat de l'alumnat.

Amb  l'objectiu  d'ajustar  el  més  possible  les  mesures  a  la  situació  epidemiològica,  es
plantegen escenaris en funció del nivell d'alerta en cada territori.  Els nivells es graduen
d'1 a 4,  essent els  nivells  3 i   4  aquells  en els  quals  se sap que augmenta el  risc de
transmissió entre la població.

• Nova  normalitat, nivells  d'alerta  1  i  2:  tot  l'alumnat  del  centre  educatiu  acut
diàriament a classe, sent la distància interpersonal de seguretat dins de l'aula, d'
1.20 metres. En la resta d'espais del centre, la distància de seguretat serà d' 1.50
metres. L'ús de la mascareta és obligatori en tot el Centre, tant en les aules, com en
el pati.

• Nivells d'alerta 3 i 4: la distància de seguretat augmentarà d'1.20 metres a 1.50
metres dins de l'aula. A partir de 3r d'ESO, es podria passar a la semipresencialitat
per a complir amb la distància interpersonal d'1.5 metros.

La indicació de canvi d'escenari l'establirà l'autoritat sanitària a nivell de les Zones
Bàsiques de Salut. L'esmentat canvi es mantindrà durant 2 setmanes fins la reavaluació.

Podeu consultar les mesures generals preses en les aules per a la protecció davant
la COVID- 19, en la nostra pàgina web.



e) Assistència de familiars al centre educatiu: la presència de qualsevol persona que no
siga alumnat del centre haurà de realitzar-se amb cita prèvia. Les reunions entre famílies i
professorat hauran de concertar-se prèviament per web família, prioritzant la comunicació
telefònica  i  per  web  família.  En  cas  de  reunions  presencials,  hauran  d'haver  sigut
concertades prèviament.

Per últim, us indiquem que al final de la pàgina web on podeu consultar el nostre Pla de
Contingència, trobareu l'Annex III, un document per a descarregar, anomenat “Compromís
de col·laboració i compliment dels requisits per accedir al centre educatiu”, que heu
de signar i enviar per correu electrònic a la persona tutora de les vostres filles o dels vostres
fills. També podeu fer-lo arribar físicament a través d'elles/s i que aquestes/s el lliuren a la
persona tutora. En aquest compromís s'indica que sou coneixedors del Pla de Contingència
del centre educatiu, i que us comprometeu a seguir les pautes que es descriuen. A més a
més us comprometeu a prendre  la  temperatura  de les  vostres filles  o  dels  vostres  fills
diàriament abans d'anar a l'institut, així com la presa personal de temperatura en cas  que
vosaltres entreu al centre educatiu per qualsevol motiu.

Estem  a  la  vostra  disposició  per  a  qualsevol  dubte  o  aclariment  i  agraïm  el  vostre
compromís i col·laboració.

Santa Pola, 27 de setembre de 2021

Direcció
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