
MESURES GENERALS PLA CONTINGÈNCIA VELES E VENTS

ESO I BATXILLERAT:
l Les mesures adoptades dins el Pla de Contingència en els cursos d’ESO i Batxillerat són les que 

es detallen a continuació.
l Les aules romandran obertes per tal de facilitar la ventilació continuada (finestres i portes).
l L’alumnat seurà al seu pupitre distanciat en tots els casos a 1,2 metres, acomplint la distància 

mínima de seguretat.
l Tot l’alumnat manté una posició fixa (al seu pupitre) a dins de l’aula (determinada per el tutor/a). 

Aquesta informació d’organització de taules està penjada al suro de la classe per tal de poder 
informar a tot el professorat que té docència al grup i per tal de poder determinar, en cas necessari,
la traçabilitat d’un cas positiu.

l L’alumnat farà ús de la mascareta en tot moment, dins i fóra de l’aula.
l Totes les aules disposen de gel hidroalcohòlic i l’alumnat farà ús del mateix a cada canvi de
l classe.
l Totes les aules disposen de productes de neteja per desinfectar taula de professorat o alumnat quan

hi ha un canvi d’hora que afecta a aquesta mobilitat (cas per exemple de l’optativitat). Així mateix, es
disposa a cada aula d’un rotllo de paper per facilitar l’ús i neteja amb el product esmentat.

l Totes les aules disposen d’una paperera per poder dipositar mocadors de paper no reutilitzables
restes de paper de neteja etc...

l Els banys del centre estan habilitats per al seu ús establint una vinculació amb aules més properes.
L’alumnat sap a quin lavabo ha d’acudir en funció de l’aula en la que està donant-se la classe.

l Les aules són desinfectades en acabar les sessions de docència del matí per l’equip de neteja
contractat al centre.

l Tot l’alumnat ha rebut durant els primers dies de classe informació relativa a les mesures que cal
prendre per complir amb el Pla de Contingència (ús de mascareta, gel hidroalcohòlic, entrades i 
eixides, horaris etc...)

l L’alumnat no podrà intercanviar material (bolis, estisores, goma etc...)
l L’alumnat i equip docent està informat de les vies de comunicació amb les famílies, sempre es farà

de forma telemàtica (telèfon-ítaca). En cap cas es podrà fer reunions de famílies presencials al 
centre. Sols es podran desenvolupar encontres amb un familiar sempre que es demane cita prèvia.

l Tota comunicació amb les famílies serà telemàtica, incloent l’entrega de notes de cada avaluació.

LAVABOS:
Les mesures adoptades dins el Pla de Contingència que afecten a l’ús dels lavabos són les que es detallen a 
continuació:

l Tots els lavabos disposen de cartelleria informativa a la porta d’accés relativa a l’aforament del 
mateix. Màxim 2 persones.

l Tots els lavabos disposen d’informació rellevant per poder seguir les mesures d’higiene adequades 
per previndre la COVID-19 (com rentar-se les mans, com seguir una adequada higiene...)

l Tots els lavabos disposen de sabó per rentar-se les mans i paper d’un sol ús per poder eixugar-se-les.
l Tots els lavabos disposen de papereres per poder dipositar el paper de secat d’un sol ús.
l Tots els lavabos són desinfectats pel personal de neteja contractat del centre cada 2 hores.



l L’alumnat haurà de demanar permís al docent per poder anar al lavabo. El docent determina en
funció de les peticions els torns per anar individualment.

l Donada l’obligatorietat de l’ús de la mascareta a tot el centre, als lavabos també l’alumnat ha de fer
ús de la mateixa.

l Tots els lavabos del centre estan oberts durant tota la jornada lectiva per facilitar el seu ús a
l’alumnat. Aquest ús ve determinat per la proximitat d’aula permetent així una distribució equitativa
de la seua ocupació.

PROVES I EXÀMENS:

Les mesures  adoptades dins  el  Pla de Contingència  que afecten a l’execució  de proves  en les  diferents
assignatures són les que es detallen a continuació:

l L’alumnat haurà de seure en el seu lloc individual determinat a l’aula i sempre fent ús de la mascareta.
l No es podrà fer cap canvi en ubicació de taules, distribuïdes a 1,2 metres de distància per mantindre

la distància de seguretat.
l El/La docent repartirà les proves a l’alumnat i sempre prèviament es desinfectarà les mans amb gel

hidroalcohòlic.
l En cap cas l’alumnat serà qui faça el repartiment.
l En  cas  de dubtes  l’alumnat  cridarà  al  professor/a  i  aquest  s’acostarà  mantenint  la  distància  de

seguretat per resoldre’l. Si el/la docent ho considera més oportú, l’alumnat podrà formular la
pregunta de manera oral per a tot el grup.

l El professor/a, una vegada finalitzada la prova, serà l’encarregat d’arreplegar-la.

MASCARETES TRANSPARENTS:

l A l'alumnat amb problemes d'audició importants se li proporcionarà una mascareta 
transparent així com a tot el professorat que li impartisca alguna assignatura en ESO o 
Batxillerat, o mòdul didàctic en Formació Profesional.





PLA DE CONTINGÈNCIA ESPAIS ESPECÍFICS DEL DEPARTAMENT D’IMATGE I SO. Mesures
en l'ús del material i espais tècnics característics de la família professional d’Imatge i So

front el COVID-19.

A més  de  les mesures proposades per la Conselleria (mascareta, distància, higiene, ventilació entre altres
instruccions) i atenent a les característiques específiques dels espais del nostre Departament, la Direcció del centre
ha demanat una concreció de mesures per tal d’incloure-les al Pla de Contingència del nostre IES que faciliten l’ús,
tant d’aquests espais, com de les seues eines i materials, amb la màxima seguretat sanitària possible.

Hem de considerar que s’ha de minimitzar tot tipus de contagi, i per tant, fer tot el que es puga per evitar-lo,
també vetlar per a que les següents mesures siguen el més efectives possible:

 L’alumnat haurà de dur el seu teclat i ratolí personal de casa. L’institut facilitarà el protocol per poder
adquirir el lloguer de les taquilles per a tindre’ls al centre i evitar que se’ls oblide.

 Els teclats dels ordinadors del professorat estarà folrat de film transparent per a facilitar la neteja sense que
es deterioren.

 Els estudis de so romandran tancats per a l’alumnat fins que s’acabe de instal·lar el sistema de extracció
d’aire apropiat donat que ara mateix no en té.

 Per  a  l’ús  de tot  material  tècnic  siga  micròfons,  gravadores,  càmeres,  aparells  lumínics,  etc...  l'alumnat
utilitzarà guants de làtex, o si n’és al·lèrgic/a pot utilitzar de plàstic. Els guants se’l portarà l’alumnat i pot
deixar-los a les dites taquilles mencionades al primer punt. No obstant l’institut tindrà preparada una caixa
per als estudis de so,  altra per a l’aula escenari, altra per a magatzem de vídeo i altra per a plató de
fotografia, de manera que tant el professorat, com algun oblit de l’alumnat, facen necessari el seu ús.

 Per a l'ús de microfonia pròxima a la cara, es posarà un tros de film transparent. Queda exempta la
microfonia per ambients i instruments.

 Els auriculars que es precisen seran particulars de cada alumne i professor.
 S'ha de tindre cura al netejar amb gel hidroalcohòlic i paper, de no fregar amb intensitat allà on estiguen

impreses les funcions dels aparells.
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PLA DE CONTINGÈNCIA 

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

(Mesures addicionals i complementàries a les preses pel centre)

*1ª Revisió realitzada el 06/09/2021

 ❖ ESPAIS

l AULES   
- Cada grup utilitzarà l’aula assignada no podent canviar d’aula. Existeixen dues aules destinades per desdoblaments que,
després de ser utilitzades, s’han de netejar per si entra un nou grup.

- Quan utilitzem les aules fora de l’horari de classes per a realitzar reunions d’equip educatiu caldrà sol·licitar-la i/o avisar
per tal que aquesta puga ser desinfectada o ser desinfectada per nosaltres mateix (taules, cadires,...) S’intentarà sempre
utilitzar la nostra aula-classe o l’Aula d’usos múltiples. 

- Cada aula comptarà amb gel hidroalcohòlic i producte desinfectant de superfícies per fer ús d’ells quan es necessite
desinfectar qualsevol element al llarg de la jornada sense tenir que recórrer al personal de neteja.

- Abans i  després del seu ús cada professor o professora desinfectarà la taula,  esborrany de pissarra i  aquells altres
elements que haja utilitzat (ordinador, projector...)

- L’alumnat no podran romandre a l’aula sense professorat, si plou a l’hora de l’esplai es quedaran sota la vigilància a
temps parcial del professor o professora de l’hora d’abans i després 

✔ MAGATZEMS
-  Als  magatzems de material  del  departament  sols  podran accedir  els  professors  i  professores.  Quan siga  necessari
utilitzar  un  material  d’us  comú (planxa,  retroprojector,  matalassos,  llum fluorescent,....)  hi  haurà  que anotar  el  seu
préstec i  desinfectar-lo convenientment després del seu ús. 

- No es deixaran als magatzems materials o treballs realitzats per l’alumnat.

✔ DEPARTAMENT
- L’aforament d’aquest espai es de 4 persones.

- Els i les alumnes no podran accedir al departament si no van acompanyats d’un professor o professora. 

- Els ordinadors i taules hauran de ser desinfectades després del seu ús.

✔ BANYS
- L’alumnat utilitzaran els banys més propers a la seua aula.

l PATIS
- A l’hora de l’esplai podran anar a la cafeteria i eixir després per la porta del pati. En cas de quedar-se al centre ho faran
en la zona assignada per a ells en el pati : zona E. (davant dels banys)

l CUINA
- Per a l’ús de  l’aula-cuina caldrà estar amb la presència d’un professor o professora. Les eines i superfícies utilitzades
seran desinfectats abans i després del seu ús. Es registrarà en un full el grup d’alumnat que utilitze aquest espai.

- L’aforament de la cuina serà de 2-3 alumnes i un professor o professora.

* Es recomana ventilar els espais freqüentment.
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l ALTRES ESPAIS COMUNS AL CENTRE.

- Es podrà fer ús de l’aula d’informàtica del centre quan estiga lliure de les classes d’informàtica, sempre seguint les
mesures de seguretat i normes d’us establertes pel departament d’informàtica.

- L’espai de l’àgora podrà ser usat  per a realitzar algunes classes quan el temps ho permeta. 

- El pati també pot ser utilitzat sempre que no estiguen realitzant classe d’educació física.

❖MATERIAL

-  Els ordinadors de l’aula es desinfectaran abans i després del seu ús. 

- Sempre que siga possible l’alumnat utilitzarà el seu ordinador personal. 

- No es podran utilitzar per l’alumnat els contes i llibres del departament.

- S’evitarà en la mesura de lo possible, entregar material a l’alumnat en paper. Es prioritzarà la presentació o entrega de
treballs en format digital.

- No es deixaran a les aules material o treballs que estiga realitzant l’alumnat, evitant exposar-los o penjar-los a l’aula.

- Cada alumne o alumna s’abastirà per a la realització de les activitats del seu material d’us personal, que no podrà
compatir amb la resta de companys.

- Les professores o professors tindran el seu material d’us personal: Tisores, retoladors de pissarra, grapadora, cúter... en
cas d’utilitzar el del centre haurà de desinfectar-lo  posteriorment.

- No es prestarà cap material a persones o entitats alienes al centre.

 ❖ MESURES PEDAGÒGIQUES /IMPLICACIONS METODOLÒGIQUES

-No es realitzaran treballs en grup, activitats o dinàmiques que no respecten la distància de seguretat de 1’2 m.

- Quan alguna o algun alumne o, el grup  sencer, haja de romandre confinat en el seu domicili per ser positius de COVID o
haver estat en contacte amb altra persona positiva, s’utilitzarà la plataforma Aules o Webex per a  poder seguir  les
classes i penjar les tasques i materials per tal de no interrompre el procés ensenyament- aprenentatge.

-  S’evitarà  l’assistència  de persones alienes  al  centre  com mares,  pares  o  tutories  legals,  professionals  per  a  donar
xerrades, cursos ... etc. 

- La comunicació amb les famílies o tutories legals es farà telefònica o telemàticament, sols si es considera necessari es
concertarà una cita en el centre.

- Les xerrades de professionals podrien fer-se per qualsevol plataforma online.

En  cas  de  considerar  necessària  la  seua  presència  caldrà   seguir  les  mesures  de  seguretat  establertes:  presa  de
temperatura, desinfecció de mans, ús de mascaretes, registre en consergeria...

- Les activitats extraescolars es realitzaran sempre i quan l’equip educatiu considere que s’acompleixen les mesures de
seguretat i no suposen un risc per a la salut de l’alumnat ni de les persones usuaries amb qui puguen tindre contacte.
(infància, gent gran,....) També caldria que el centre o espai a visitar compte amb un pla de contingència front a la COVID.



Pla de contingència per a una Educació Física escolar segura i responsable
davant la “nova normalitat”

7
* Curs de creació: 2020-2021.

* Aquest Pla de contingència serà revisat periòdicament i ampliat o modificat si es considera necessari.

* Caldrà informar sobre aquest a l’alumnat, mares, pares o tutors.

LES INSTAL·LACIONS:
 Queda restringit l'accés a les àrees exclusives per a docents i els magatzems de material, s'estableixen punts

d'eixida  i  entrada  diferenciats,  tant  a  la  instal·lació  com als  vestuaris,  es  delimiten  amb senyals  zones
individuals que permeten mantindre la distància de seguretat també en les activitats, etc.

 Hauran contenidors adequats per a respectar el protocol de "usar, embutxacar, tirar" després de l'ús de
material higiènic, com a màscares, mocadors, etc.

 Hauran dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel
Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, separats, en diferents punts de la instal·lació esportiva, per a
evitar aglomeracions.

 S'estableixen àrees perquè l'alumnat puga depositar les motxilles i jaquetes sense que aquestes entren en
contacte, i que en el procés puguen fer-lo de manera ordenada evitant aglomeracions. En les entrades de
vestuaris i pati.

 Es procedirà a la desinfecció de mans tant a l'entrada com a l'eixida del gimnàs, així com desinfecció del
calçat amb catifa desinfectant.

 Els/les alumnes/as, hauran de portar la seua botella d'aigua, ja que no es podran utilitzar les fonts del centre.

ABANS DE LA CLASSE:

 Es comprova que els dispensadors tenen suficient gel o desinfectant i que en els lavabos hi ha aigua i sabó.
 Els/les alumnes/as, han de vindre canviats i només usaran el vestuari per a canviar-se al final de la sessió, 

aquest tindrà amb un aforament màxim de 9 persones en cadascun.
 Es marquen àrees o espais individuals adequats a les activitats a desenvolupar durant la sessió, en el cas que 

siga possible.
 Dins del gimnàs, s'obriran finestres i portes per a ventilar durant el major temps posible.
 Es recorda que l'alumnat utilitze les àrees establides per a canviar-se o depositar les seues motxilles i jaquetes.
 S'insta a l'alumnat que eviten l'ús d'anells, polseres i penjolls i que aquelles persones amb els cabells llargs li 

ho recullen.

 Assegurar-se que l'alumnat realitza una correcta neteja de mans abans de la classe de EF. S'organitzen files,
que respecten la distància de seguretat, en cada dispensador.

DURANT LA CLASSE:

 Es vigila que l'alumnat respecte en tot moment les mesures de distanciament, l'ús de màscara quan siga
necessari ( ús obligatori dins del gimnàs) i eviten els contactes no imprescindibles amb altres/as companys/as
i amb les superfícies, a més l'alumnat haurà de portar la seua botella d'aigua i no es podrà beure en les fonts.

 En el gimnàs, si la climatologia i les característiques de l'activitat ho permeten, es mantindran finestres i
portes obertes.

 Si es precisa, es prepararà material addicional de canvi, per a evitar compartir entre persones i grups, per a
no perdre temps de pràctica en el procés de desinfecció.
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EN FINALITZAR LA CLASSE:

 S'establiran torns per a canviar-se amb preferència per al grup que estiga dins del gimnàs que acabarà abans
la classe, per a quan entre el grup que és al pati tinguen els vestuaris disponibles.

 Si s'usa material i equipaments, procedir a la neteja i desinfecció.
 Organitzar a l'alumnat de nou perquè procedisquen a la neteja de mans respectant les distàncies. Recorda 

que s'ha de prioritzar la rentada de mans enfront dels gels sempre que siga possible.
 Evitar l'ús de dutxes al no estar individualitzades.

PLA DE CONTINGÈNCIA AULA DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I DANSA

La nova situació sanitària ha fet necessària adoptar les següents mesures a l’aula de música:

 La ràtio és d’un màxim de 14 alumnes per mantenir la distància de seguretat d’almenys 1’2 metres entre ells.
 L’alumnat es rentarà les mans amb el gel desinfectant, tant a l’entrada com a l’eixida de la classe.
 Els instruments a utilitzar a classe seran sols els d’instrumental Orff ( làmines, bateria, piano.....).
 Aquest curs s’elimina l’ús del flabiol (instrument de vent) per reduir o eliminar qualsevol possibilitat de contagi.
 L’alumnat  desinfectarà  els  instruments  després  del  seu  ús  i  les  baquetes  utilitzades  i  desinfectades  les

custodiarà el professor.
 Per a l’alumnat de primer d’ESO el centre comprarà 30 glokenspiel (lires) doncs l’alumnat aquest no pot anar

a l’aula de música i per tant no té accés als instrumentes Orff. El professor s’encarregarà de portar-los a les
classes corresponents i vigilarà que cadascú els desinfecte després del seu ús. Així mateix els numerarà
perquè sempre els utilitzen els mateixos alumnes.

 Les taules i cadires seran desinfectades després del seu ús per part de l’alumnat.

PLA CONTINGÈNCIA AULES INFORMÀTICA

 Aula: per poder respectar la distància de seguretat, només poden haver-hi 3 ordinadors per fila. Per tant
disposarem de 12 ordinadors com a màxim per sessió.

 Alumnat: en entrar a l’aula s’han de posar gel hidroalcohòlic i mantenir sempre la mascareta posada.
Disposem també de flitadors amb gel per netejar l’espai que l’alumnat va a utilitzar, tant la cadira com el tros
de taula.

 Professorat: mantenir les finestres obertes en la mesura del possible. En cas de molt de fred o de pluja,
intentarem obrir almenys entre sessions. En acabar cada sessió, flitarem tots els teclats, ratolins,
interruptors, etc. Especial atenció al compliment de la puntualitat en l’horari, per evitar aglomeracions en el
corredor
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PROTOCOL         COVID-19      
D’ACCÉS I ÚS DE L’AULA-INFORMÀTICA DE TECNOLOGIA

 L’alumne/a es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’aula.
 No es pot menjar dins l’aula
 No es poden manipular els cables ni perifèrics.
 Durant tot el temps portarà la mascareta posada cobrint el nas i la boca.
 Es seurà sempre al mateix lloc durant tot el curs, separat 1,2m mínim de la resta d’alumnat. Els llocs que no 

es puguen utilitzar estaran senyalitzats i amb els monitors girats.
 Cadascú tindrà el seu material (USB) d’ús personal durant les sessions pràctiques, i en acabar, es 

desinfectaran: taula, cadira, teclat i ratolí amb els productes escaients de l’aula.
 Els projectes a realitzar durant aquest curs, es faran de forma individual.
 Les finestres i la porta romandran obertes per a que hi haja suficient ventilació.
 Si cal utilitzar alguna targeta i/o robot d’ús comú, es farà per torns, guardant la distància de seguretat i 

desinfectant entre un ús i un altre.
 Abans d’abandonar l’aula, es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic.

PROTOCOL COVID-19
D’ACCÉS I ÚS DE L’AULA-TALLER DE TECNOLOGIA

 L’alumne/a es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’aula.
 Durant tot el temps portarà la mascareta posada cobrint el nas i la boca.
 Es seurà sempre al mateix lloc, separat 1,2m mínim de la resta d’alumnat. Els llocs que no es puguen utilitzar 

estaran senyalitzats.
 Cadascú tindrà la seua caixa de ferramentes d’ús personal durant la sessió, i en acabar, es desinfectaran, així 

com la taula i el taburet.
 Els projectes a realitzar durant aquest curs, es faran de forma individual.
 Les finestres i la porta romandran obertes per a que hi haja suficient ventilació.
 Si cal utilitzar alguna màquina o ferramenta d’ús comú, es farà per torns, guardant la distància de seguretat i 

desinfectant entre un ús i un altre.
 Abans d’abandonar l’aula, es rentarà les mans amb sabó i s’aplicarà gel hidroalcohòlic.

PROTOCOL COVID-19
D’ÚS DE LES TABLETS DEL TALLER DE ROBÒTICA

 El/la professor/a del taller de robòtica anirà a per les tauletes digitals a la sala del professorat, obrint l’armari
metàl·lic amb la clau depositada en consergeria. Es desinfectaran abans de donar-les a l’alumnat.

 En acabar la classe es tornaran a desinfectar les tauletes i el professor/a les tornarà a guardar en l’armari 
metàl·lic de la sala del professorat, tornant la clau a consergeria.

 Una vegada en classe es seguiran exactament les mateixes instruccions que en el taller o l’aula d’informàtica.
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Mesures adoptades per a l’ús del 

LABORATORI DE FÍSICA I QUÍMICA
per l’impacte del COVID-19

 El nombre màxim d’estudiants que poden accedir al laboratori és de 16.
 La sessió tindrà lloc amb les finestres i portes del laboratori obertes.
 L’alumnat accedirà al laboratori amb mascareta higiènica. Abans d’accedir es desinfectarà les mans amb gel

hidroalcohòlic.
 S’assignarà a l’alumnat un lloc fix en el laboratori, que no podrà abandonar fins finalitzar la sessió. L’alumnat,

abans d’ocupar el lloc assignat, procedirà a la desinfecció (ja s’ha d’haver fet abans per part de l’alumne que
ha ocupat el lloc amb anterioritat). En la imatge inferior es mostra la distribució de l’alumnat en les bancades
del laboratori, cada cercle correspon a la posició que ocupa un alumne.

 Els treballs experimentals es portaran a terme en grups  de 2. El treball en grup se centrarà en la cooperació i
interacció. Tanmateix,  tot i  formar part  d’un mateix  grup de treball,  l’alumnat no podrà aproximar-se a
menys d’1,2 metres, abandonar o intercanviar la seua posició amb la d’un altre company ni intercanviar
material.

 El professorat facilitarà a cada grup d’alumnes el material que va a usar durant el treball experimental. A
més,  l’alumnat  podrà  usar  el  seu propi  material  escolar,  seguint  les  mateixes  normes que en una aula
ordinària. Si algun alumne o grup necessita material addicional el demanarà al professorat.

 En  cada  grup  s’establiran  rols  o  es  distribuiran  tasques  de  manera  que  cada  estudiant  puga  participar
activament en el desenvolupament del  treball  sense necessitat d’intercanviar material.  A tall  d’exemple,
apuntem dues possibilitats: els instruments de mesura es poden repartir en el grup de manera que cada
estudiant n’use un diferent, un estudiant pot desenvolupar la part manipulativa mentre un altre pren nota i
s’intercanvien els rols en el següent treball experimental. Aquell material que necessàriament haja de ser
compartit per diferents grups o estudiants serà desinfectat després de cada ús o serà el professorat qui l’use
en presència de cada grup cooperatiu (es minimitzarà tant com siga possible l’ús d’aquest material).

 Es descarta la presentació de treballs escrits en comú, com per exemple els pòsters.
 Minuts abans de finalitzar la sessió, tots els grups col·laboratius deixaran els materials usats en el banc on

han estat treballant. Cada alumne procedirà a la desinfecció del lloc que ha ocupat en l’aula i del material
que no requerisca una neteja especial. Abans d’abandonar el laboratori, es tornaran a desinfectar les mans
amb gel hidroalcohòlic.

 El professorat netejarà aquell material que necessite major neteja (material de vidre, per exemple) i repetirà
la desinfecció de la resta del material.

 Amb la finalitat de millorar el procés de desinfecció i neteja, no es farà més d’una sessió de treball al
laboratori diària. Garantim així que els serveis de neteja puguen fer la seua feina abans de l’entrada d’un
altre grup.
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PLA DE CONTINGÈNCIA DE LA BIBLIOTECA TUTORITZADA 

 El professorat que atenga la BT arreplegarà l’alumnat a l’entrada PER LA PORTA 1 GARATGE I els 

acompanyarà a l’eixida PER LA PORTA PRINCIPAL.

 En acabar les sessions les taules i materials utilitzats es netejaran amb alcohol i/o materials desinfectants

 Els dies adjudicats a l’alumnat per acudir a la BT és per nivells.

 L’agrupament serà revisable segons necessitats de l’alumnat.

 Els nivells prioritaris seran 1r i 2n ESO

 Es faran dos torns diariament. Inicialment es triara sols un grup, per problemes d’aforament. Una vegada 

iniciada la BT si hi ha vacants es podrà triar més d’una sessió.

 Es passarà llista diariament per saber l’alumnat que ha assistit a classes i es marcarà en l’arxiu de drive que

tindrà accés tot el professorat que participa en la BT.

https://drive.google.com/drive/folders/1Ntoo8r9Oo8lJLliRhWABdzdLBqVLpw7t?usp=sharing



PLA DE CONTINGÈNCIA DE UECIL
 L’aforament màxim de la UECIL és de 6 persones.
 El nombre màxim de recursos per a la inclusió que estaran a la UECIL en el mateix 

interval de temps és dos persones.
 El nombre màxim d’alumnat que estarà a la UECIL en el mateix interval de temps és quatre  

alumnes.

ENTRADES I EIXIDES

 L’alumnat adscrit a la UECIL entrarà i eixirà per la mateixa porta que la resta del grup al 
que està assignat.

 Els recursos personals especialitzats per a la inclusió (PT/AILL/Educadora) s’assignaran 
l’alumnat al que han d’acompanyar en les entrades i eixides segons, el seu horari 
d’atenció.

MATERIALS

 No es compartiran ni llibres, ni llibretes ni bolígraf ni materials que són d’us personal i 
que l’alumnat ha de portar de casa.

 En el cas de dels materials de suport informàtic ( tables, ordinadors...) que són de l’aula 
es netejaran després de cada ús. El personal especialitzat per a la inclusió serà 
responsable de la neteja.
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AULARI UPV 1R BATXILLERAT CIENTÍFIC (aula 24):

Amb l’ús per part del nostre IES, de l’aula 24 de la UPV campus de Gandia s’estableixen les
següents mesures que s’hi incorporen al Pla de Contingència del nostre IES, tot i respectant les mesures
propostes pel propi Pla de Contingència de la UPV.

ENTRADES E EIXIDES:

 Els alumnes accediran a l’aula 24 de la UPV seguint el següent itinerari a les 8’00 hores
del matí per tal de no coincidir amb la entrada de la resta d’alumnes. 

 L’eixida es realitzarà també en aquest itinerari respectant la distància de seguretat. A les
15’00 hores dilluns i dimecres, a les 14’00 hores dimarts i divendres. 

 Els alumnes respectaran les senyalitzacions pertinents en els  itineraris  ( distància de
seguretat, circulació per la seua dreta, ús de mascareta, aforaments en els serveis,...)

                       AULES:

 Es respectarà en tot moment l’aforament màxim de l’aula.
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 Les aules romandran obertes per tal de facilitar la ventilació continuada (finestres i portes) i per
tal d’evitar l’ús constant de les manetes d’apertura. En el cas que la temperatura exterior siga
massa freda s’establiran moments de ventilació (entre classe i classe) per facilitar la renovació
de l’aire interior.

 L’alumnat seurà al seu pupitre distanciat en tots els casos a 1’20 metres, acomplint la distància
mínima de seguretat.

 Tot l’alumnat manté una posició fixa (al seu pupitre) a dins de l’aula (determinada per el tutor/
a). Aquesta informació d’organització de taules està penjada al suro de la classe per tal de poder
informar a tot el professorat que té docència al grup i per tal de poder determinar, en cas neces -
sari, la traçabilitat d’un cas positiu.

 L’alumnat farà ús de la mascareta en tot moment, dins i fóra de l’aula.
 Totes les aules disposen de gel hidroalcohòlic  i disposen de productes de neteja per desinfectar

taula de professorat o alumnat quan hi ha un canvi d’hora que afecta a aquesta mobilitat (cas
per exemple de l’optativitat). Així mateix, es disposa a cada aula d’un rotllo de paper per facilitar
l’ús i neteja amb el product esmentat.

 Totes les aules disposen d’una paperera per poder dipositar mocadors de paper no reutilitzables
restes de paper de neteja etc...

 Les aules seran desinfectades en acabar les tres primeres  sessions de docència, entre les  10’45
i les 11’15 pels serveis de neteja.

 L’alumnat no podrà intercanviar material (bolis, estisores, goma etc...).
 Està totalment prohibit menjar a l’aula.
 Si el professor/a en fa ús de l’ordinador, l’embolicarà prèviament en film transparent, per tal de

protegir, les parts que queden exposades. Després del seu ús ho eliminarà.

LAVABOS:
 Les mesures adoptades dins el Pla de Contingència que afecten a l’ús dels lavabos són les que es

detallen a continuació:
 Tots els lavabos disposen de cartelleria informativa a la porta d’accés relativa a l’aforament del

mateix.
 Tots els lavabos disposen d’informació rellevant per poder seguir les mesures d’higiene adequa -

des per previndre la COVID-19 (com rentar-se les mans, com seguir una adequada higiene...)
 Tots els lavabos disposen de sabó per rentar-se les mans i paper d’un sol ús per poder eixugar-

se-les.
 Tots els lavabos disposen de papereres per poder dipositar el paper d’assecat d’un sol ús.
 Tots els lavabos són desinfectats pel personal de neteja contractat del centre cada 2 hores.
 El lavabo es buidarà amb la tapa rebaixada.
 L’alumnat haurà de demanar permís al docent per poder anar al lavabo. El docent determina en

funció de les peticions els torns per anar individualment.
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 Donada l’obligatorietat de l’ús de la mascareta a tot el centre, als lavabos també l’alumnat ha de
fer ús de la mateixa.

 Tots els lavabos del centre estan oberts durant tota la jornada lectiva per facilitar el seu ús a
l’alumnat. Aquest ús ve determinat per la proximitat d’aula permetent així una distribució equi -
tativa de la seua ocupació.
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