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1. Finalitats i objectius del Pla
Atesa la crisi sanitària ocasionada per la pandèmia de la COVID-19 i per preveure com s’ha
d’enfrontar el curs 2020-2021, garantir la creació d’entorns escolars saludables i el més segurs
possibles, tant físicament com emocionalment, mitjançant mesures de promoció de la salut,
prevenció i protecció adaptades a cada etapa educativa i incidir en el treball organitzatiu i la
coordinació pedagògica dels centres per preparar el curs, s’ha elaborat el present pla de
contingència.
Els objectius del pla són els següents:
- Mantenir la funció educativa i preservar el dret a l’educació en condicions de seguretat
per a tots els membres de la comunitat educativa
- Minimitzar l’efecte de les situacions possibles, no sempre previsibles, per garantir la
continuïtat de les activitats educatives en situacions de no normalitat.
- Reforçar els hàbits sanitaris i els aspectes d’educació per a la salut, que puguin ser
d’aplicació més enllà de la situació concreta provocada per la COVID 19.
- Determinar responsables de l’execució i de la supervisió del Pla.
- Determinar els responsables de la comunicació a la comunitat educativa.
- Definir els aspectes a planificar: curriculars, organitzatius, administratius i de gestió.
- Identificar les dificultats organitzatives i preveure les actuacions en els diferents
escenaris (A, B, C): planificar i comunicar les mesures a adoptar en cada cas, anàlisi de
la viabilitat, condicions per a l’execució, previsió de la realització de simulacres,
transició entre els distints escenaris, etc.

2. Possibles escenaris
Segons la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la conselleria de
Salut i Consum per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció i
d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19 per als
centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs
2020-2021, atesa la situació generada per la COVID-19 i la incertesa sobre la possible evolució
de la pandèmia, es preveuen tres possibles escenaris:
2.1. Escenari A: Nova normalitat
Escenari d’ensenyament presencial. Atenent els indicadors anteriors el pla organitzatiu
contemplarà:
- Diferenciar els horaris de 1r i 2n d’ESO, dels de 3r i 4t d’ESO amb entrada i sortida i
esplais (patis) diferenciats en el temps.
- Les sessions lectives de matèria seran, preferentment, de dues hores seguides amb
l’objectiu d’evitar al màxim els moviments d’alumnat i professors.
- Els horaris pels alumnes seran els següents:
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2.2. Escenari B: amb mesures restrictives
Escenari mixte. En aquest escenari es prioritzen les hores d’atenció als alumnes, se
suprimeixen hores lectives de coordinacions, majors de 55, dedicació a departament i
desdoblaments per a cobrir els nous grups generats. L’horari del professorat es pot ampliar
fins a 21 hores i s’establirà un sistema de co-tutories, dos professors tutors per a cada grup
classe, exceptuant els grups de 4tA, PMAR, PRAQ i UEECO, que ja tenen una ràtio més reduïda.
El tutor i el co-tutor es repartiran equitativament les tasques d’atenció als alumnes i a les
famílies per totes aquelles qüestions que afectin a la tutoria.
Presencial per a 1r i 2n d’ESO, UEECO i ALTER en l’horari establert a l’escenari A i
semipresencial per a 3r i 4t en l’horari establert a l’escenari A.
Els grups de 3r i 4t tendran dos dies a la setmana presencials al centre i tres dies
d’ensenyament telemàtic a casa (la distribució d’aquests dies es farà de manera que els
alumnes puguin realitzar classes presencials del nombre màxim assignatures possibles).
2.3. Escenari C: confinament
Escenari de confinament (ensenyament telemàtic). Tots els grups seran atesos de manera
telemàtica seguint els horaris establerts a l’escenari A. S’establirà un sistema de co-tutories,
dos professors tutors per a cada grup classe, exceptuant els grups de 4tA, PMAR, PRAQ i
UEECO, que ja tenen una ràtio més reduïda. El tutor i el co-tutor es repartiran equitativament
les tasques d’atenció als alumnes i a les famílies per totes aquelles qüestions que afectin a la
tutoria.
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3. Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene enfront de la
COVID-19 adaptades a l’etapa educativa d’ESO.
Entre d’altres, les principals mesures que s’han de contemplar per a la planificació de
l'assistència al centre, són:
-

La distància mínima de seguretat entre persones serà d’1,5 m i es farà servir la
mascareta sempre que no es pugui garantir aquesta distància.
S’han d’evitar al màxim els moviments d’alumnat dins el centre.
Hi ha d’haver una mínima intervenció diària de docents a un mateix grup.
S’ha de complir sempre amb la Llei General de Protecció de Dades.
S’ha de minimitzar l’ús de les aules específiques.
S’han d’establir esplais escalonats al llarg de la jornada lectiva.
S’ha d’establir entrades i sortides diferenciades en el temps i/o l’espai.
S’han de contemplar tres escenaris d’ensenyament: A (presencialitat), B (mixte), C
(telemàtic).

3.1 Mesures de prevenció als diferents espais
Aforaments: S’han mesurat les superfícies dels diferents espais comuns per calcular
l'aforament màxim per mantenir la distància de seguretat de 1’5 m, tenint en compte una
superfície d’ocupació de 2,25 m2 per persona. En cap cas es podrà superar aquest aforament
sense l’ús de mascareta. Cada un dels espais tendrà a la porta un cartell de retolació amb
aquest aforament.
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Aula / Espai

Superfície

Aforament màxim
(respectant 1’5 m de distància)

Laboratori

62 m²

27 persones

Aula d’Informàtica

62 m²

27 persones

14 Aules Ordinàries

62 m²

27 persones

2 Aules PMAR i PRAQ

31 m²

13 persones

Tecnologia “espai 1”

53 m²

23 persones

Tecnologia “espai 2”

49 m²

21 persones

Biblioteca

71 m²

31 persones

Taller Plàstica

58 m²

25 persones

Aula Música

61 m²

27 persones

Espai ludoteca

23 m2

10 persones

Aula UEECO

72 m2

31 persones

Multidisciplinar

26 m²

11 persones

“Aula pavelló”

48 m²

21 persones

Pista pavelló

583 m²

259 persones

Cafeteria

41 m2

18 persones

9 m2

4 persones

13 m2

5 persones

Sala mediació
AAI

En el cas d’escenari A es podran utilitzar les aules específiques, però es prioritzarà, sempre
que sigui possible, l’ús de l’aula ordinària. Es reduirà al màxim el moviment d’alumnes i
professors entre sessions.
-

Els grups de 1r ESO duran a terme totes les matèries a la seva aula ordinària, excepte
Educació física, Educació plàstica i Música, on s’anirà a la seva aula específica quan es
consideri necessari, i Religió catòlica, que es farà a l’Aula Multidisciplinar quan al
mateix grup també es cursi Valors ètics a la seva aula.

-

Els grups de 2n ESO duran a terme les matèries comunes a la seva aula, excepte
Educació Física i Tecnologia, on s’anirà a la seva aula específica quan es consideri
necessari.
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Religió catòlica s’impartirà a l’Aula Multidisciplinar quan al mateix grup també cursi
Valors ètics a la seva aula pròpia.
Entre les matèries específiques, Educació plàstica i Música es faran a la seva aula
específica, mentre que Alemany es farà a l’aula ordinària, utilitzant una de les aules de
2n quan es mesclin alumnes de diferents grups.
-

Els grups de 3r ESO duran a terme les matèries comunes a la seva aula, excepte
Educació Física i Tecnologia, on s’anirà a la seva aula específica quan es consideri
necessari.
A les Matemàtiques Acadèmiques i Aplicades, es redistruibiran els alumnes entre les
aules ordinàries de 3r ESO.
La matèria de Religió catòlica s’impartirà a l’Aula Multidisciplinar coincidint en que al
mateix grup també es cursi Valors ètics a la seva aula pròpia.
Entre les matèries específiques, la matèria de música es farà a la seva aula específica,
mentre que Alemany i Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial es faran a l’aula
ordinària, utilitzant una de les aules de 3r quan es mesclin alumnes de diferents grups.

-

Els grups de 4t ESO duran a terme les matèries comunes a la seva aula, excepte
Educació Física, on s’anirà a la seva aula específica només quan es consideri necessari.
A les Matemàtiques Acadèmiques i Aplicades, es redistruibiran els alumnes entre les
aules ordinàries de 4t ESO.
La matèria de Religió catòlica s’impartirà a l’Aula Multidisciplinar coincidint en que al
mateix grup també es cursi Valors ètics a la seva aula pròpia.
Entre les matèries específiques, Música i Educació plàstica es faran a la seva aula
específica, mentre que Alemany i Cultura científica es faran a l’aula ordinària, utilitzant
una de les aules de 4t quan es mesclin alumnes de diferents grups.
Entre les matèries d’itinerari (Biologia, Economia, Tecnologia, Llatí, IAEE, Física i
Química) les classes es faran a l’aula ordinària, utilitzant una de les aules de 4t quan es
mesclin alumnes de diferents grups, excepte Tecnologia, que es farà al Taller.

-

S’utilitzarà el Laboratori per les matèries de Física i Química, Biologia i Geologia i
Ciències aplicades només quan sigui necessari, sempre prioritzant l’aula ordinària.

(*veure Annex VIII. Protocol d’utilització d’aules específiques)
En el cas d’escenari B, el grups/classe es dividiran en dos grups, ocupant dos espais
diferenciats aules, de manera que l’aforament es veurà reduït. Es redistribuiran les aules de
manera que les aules específiques i altres espais habilitats seran emprades com a aula
ordinària segons les necessitats.
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Entrades i sortides: S’utilitzaran dues entrades/sortides diferenciades segons nivell per evitar
aglomeracions. Aquestes entrades estaran degudament senyalitzades (Entrada principal i
entrada secundària zona pavelló). Els alumnes de 1r i 2n ESO, així com els alumnes de l’Aula
UEECO i del programa ALTER utilitzaran l’entrada principal, mentre que els alumnes de 3r i 4t
ESO utilitzaran l’entrada secundària de darrera del pavelló, degudament adaptada i
senyalitzada. A més, els horaris d’entrada i sortida seran diferents, tal com s’indica a l’apartat
2.1 (horaris). Qualsevol persona externa entrarà per l’entrada principal, i es durà un registre
d’aquestes entrades.
Passadissos i escales: Es marcarà una divisió al terra dels passadissos de la planta baixa, 1r i
2n pis. Aquestes divisions també tendran indicada la direccionalitat. Per accedir als patis els
alumnes de 1r i 3r d’ESO utilitzaran l’escala principal i els alumnes de 2n i 4t d’ESO utilitzaran
l’escala d’emergència, per evitar les aglomeracions. Tots els passadissos, escales i zones de
pas del centre aniran marcades amb fletxes de direcció per indicar els diferents itineraris.
Pati: Es delimitarà una zona habilitada per l’esplai, per evitar el contacte amb els alumnes que
duguin a terme la classe d’Educació Física al pati exterior si coincideixen en horari. També es
delimitaran espai diferenciats pels diferents nivells.
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PATI COBERT
PISTA EF

PATI COBERT
HORT
ZONA JARDÍ

2n ESO i 4t ESO esplais alterns

1r ESO i 3r ESO esplais alterns

Banys: Els banys romandran oberts en tot moment. L’aforament màxim a tots els banys dels
alumnes serà de 2 persones. Durant els esplais hi haurà un responsable per controlar que es
respecti l’aforament. Es clausuraran els lavabos alterns per evitar la proximitat però no els
urinaris perquè ja estan separats per tabics.
● Mesures de neteja, desinfecció i ventilació.

Es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions com a mínim un cop al dia, i es
reforçarà en aquells espais que ho necessitin en funció de la intensitat d’ús. Quan hi hagi un
canvi d’ocupació a una aula, es farà una desinfecció abans de la següent ocupació. Es tendrà
especial atenció a les zones d’ús comú i les superfícies de contacte més freqüents.
Es netejaran i ventilaran els banys amb la freqüència necessària per garantir-ne en tot
moment l’estat d’higiene.
Tots els espais s’han de ventilar diàriament un mínim de 5 minuts abans de l’inici de les
classe, al final de les classes, i en cada canvi de classe. S’han de mantenir les finestres i portes
obertes en tot moment, també durant els esplais, sempre que la climatologia ho permeti.
També es matendran obertes les finestres dels passadissos.
La climatització s’utilitzarà, quan sigui necessària, a una temperatura d’entre 23ºC i 26ºC,
sempre assegurant la renovació de l’aire exterior suficient.
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(* veure Annex I . Pla de neteja i desinfecció)
● Mesures de protecció als diferents espais: ús de mascareta, gel hidroalcohòlic…

Sempre que sigui possible es respectarà en tot moment la distància de seguretat de 1,5 m en
tots els espais del centre, encara que s’utilitzi mascareta.
Els alumnes hauran de portar la mascareta de casa. El centre disposarà de mascaretes
higièniques d’un sol ús, en casos de necessitat o oblit per part dels alumnes. Cada aula
disposarà d’aquestes mascaretes per així poder-les reposar immediatament, en cas necessari.
La mascareta serà d’obligat ús en tots els espais comuns (passadissos, escales, cafeteria, pati,
banys). Dins les aules, departaments, despatxos i sala de professorat no serà obligatòria si es
pot mantenir la distància de seguretat de 1,5 m. En cas contrari, també s’haurà d’utilitzar.
Cada espai disposarà d’un dispensador de solució hidroalcohòlica, així com de paper assecant
i un contenidor de tapa i pedal amb bossa per tirar el paper assecant i qualsevol altre residu
biològic.
El centre disposarà de guants per utilitzar en cas de necessitat (contacte amb fluids corporals,
tasques de neteja). No és recomanable el seu ús de forma general.
La sala d’aïllament disposa de mascaretes quirúrgiques per la persona sospitosa d’infecció i
pel personal responsable de la seva atenció. També disposa de mascareta de protecció FFP2
sense vàlvula, pantalla facial i bata d’un sol ús, pel cas en què la persona no es pugui posar
mascareta.
● Informació necessària a cada espai (direccionalitat, cartells, infografies…)

Tots els passadissos, escales i zones de pas vendran retolats, amb fletxes de direcció i línies
separades, quan sigui necessari, per minimitzar el contacte.
Les entrades i sortides retolades amb un indicador de quines alumnes han d’utilitzar-la. Cada
espai tendrà un rètol amb l’aforament màxim.
A cada aula, així com als banys, passadissos i accessos hi haurà infografies sobre la neteja de
mans, manteniment de la distància de seguretat, ús adequat de la mascareta i ús adequat de
guants.
3.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi
Mesures de prevenció, protecció, d’higiene i de desinfecció en l’entorn de treball
(a les reunions, a les classes i als espais comuns )
●

Es garantirà la informació i formació als docents, professionals no docents, alumnes i famílies
sobre tots aquells aspectes de prevenció i protecció personal front als contagis (higiene de
mans, ús de guants, higiene respiratòria, és de mascareta, neteja de superfícies i mesures de
distanciament físic) com s’indica a l’apartat 3.3. Aquestes mesures seran les que figuren a
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l’Annex 2 de la Resolució i que podran ser modificades segons les indicacions sanitàries
establertes per la Conselleria de Salut.
L’aforament màxim de cada espai estarà retolat a la porta. Si no es pot respectar, s’haurà
d’utilitzar mascareta. Dins les aules el mobiliari tendrà el seu lloc indicat i senyalitzat al terra
per assegurar mantenir la distància de seguretat.
En tots els espais comuns i aules hi haurà dispensador de gel hidroalcohòlic, paper assecant i
paperera amb pedal.
Els passadissos i zones comunes tendran la direccionalitat indicada i els espais limitats.
Es ventilaran tots els espai freqüentment, deixant portes i finestres obertes sempre que sigui
possible i la meteorologia ho permeti.
S’eliminaran tots els elements no indispensables de les aules i dels espais comuns.
Es realitzarà una neteja i desinfecció un cop al dia com a mínim, i es reforçarà sempre que es
necessiti.
(* veure Annex I . Pla de neteja i desinfecció)
● Mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal no docent

A les reunions, classes i espais comuns serà obligatori l’ús de la mascareta, quan no es pugui
mantenir la distància de 1,5 m. Es mantindrà aquesta distància sempre que sigui possible, fins
i tot quan es dugui mascareta.
La higiene de mans es realitzarà, com a mínim, en les següents situacions: en començar i
finalitzar la jornada, després d’anar al lavabo, després de tossir, estornudar o mocar-se, abans
i després del pati, abans i després de menjar, després de cada contacte amb fluids corporals,
després de retirar-se el guants, abans i després de posar-se o llevar-se la mascareta, després
d’usar equips compartits, quan es rebin objectes de l’exterior del centre. Aquesta higiena es
durà a terme amb gel hidroalcohòlic als a les aules i espais comuns, mentre que als banys es
farà amb aigua i sabó, seguint les indicacions de les infografies.
L’ús de guants no és recomanable de manera general. S’han d’utilitzar quan hi hagi contacte
amb fluids corporals i en tasques de neteja. L’ús de guants no eximeix del rentat de mans.
Com a mesura de control, tot el personal del centre vigilarà el seu estat de salut i es prendrà la
temperatura a diari abans d’acudir al centre. En cas de presentar febre (>37,5º) quedaran al
domicili i contactaran amb el seu centre de salut.
L’ús de l’ascensor es limitarà al mínim imprescindible. Es faran servir preferentment les
escales.
Els espais d’atenció al públic compten amb una mampara d’aïllament.
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Als equips en què hi pugui haver ús compartit (ordinadors, fotocopiadores, …) hi haurà
material per a la seva desinfecció abans i després del seu ús. També hi haurà papereres amb
bossa, tapa i pedal.
Es retiren de les aules i els espais comuns tots els elements no imprescindibles.
Es prioritza l’ús d’espais a l’aire lliure per a realitzar activitats educatives i de lleure. Es
substitueixen les activitats que incloguin contacte físic per altres activitats que permetin la
distància de seguretat.
S’elaborarà un registre a consergeria de totes les persones alienes al centre que hi accedeixin.
● Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de contagi.

Es seguirà el protocol d'actuació establert per la Conselleria de Salut (Annex 4 i Annex 5).
El centre disposa d’una sala d’aïllament, la sala d’infermeria, situada a la planta baixa. Aquest
espai només es farà servir en el cas que hi hagi sospites d’un cas de COVID-19 al centre i
estarà degudament senyalitzada amb un rètol.
En el cas que un alumne presenti símptomes compatibles amb la COVID-19, l’adult que ha
detectat el cas, llevat que sigui personal sensible a la COVID-19, el conduirà a la sala
d’aïllament i li posarà una mascareta quirúrgica, i s’en posarà una ell mateix. Si l’alumne no es
pot posar la mascareta, l’adult farà ús d’una mascareta FFP2 sense vàlvula, una pantalla facial
i una bata d’un sol ús. Es rentaran les mans tots dos. No es deixarà l’alumne sol en cap
moment i serà l’adult que ha detectat el cas qui es quedi amb ell fins que els tutors legals el
recullin. Si es percep una situació de gravetat o de dificultat respiratòria cal contactar el 061 i
seguir les indicacions. Si hi ha un cas positiu al centre, les autoritats sanitàries indicaran les
mesures a prendre.
Si el que presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 és un professional del centre s’ha
de col·locar una mascareta quirúrgica i rentar-se les mans. Deixarà el centre i es dirigirà al seu
domicili des d’on contactarà amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i el seu centre de
salut. En cas d’haver de demorar la partida, es dirigirà a la sala d’aïllament evitant, tant com
sigui possible, passar per zones on hi hagi concurrència de persones. Avisarà telefònicament
l’equip directiu. Si es percep una situació de gravetat o de dificultat respiratòria cal contactar
el 061 i seguir les indicacions.
(*veure Annexes 4 i 5. Protocols d’actuació per detecció símptomes COVID 19)
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3.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene
● Planificació d’accions informatives sobre els protocols d'actuació als diferents

escenaris i les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut a la comunitat
educativa.
- Per al personal docent:
El primer dia que tots els docents amb plaça al centre seran a l’institut és el dia 7 de
setembre. Aquest dia es farà una reunió conjunta on s’explicaran totes les directrius del pla
de contingència i les mesures de prevenció.
El claustre de professors ha participat de l’elaboració del pla de contingència del centre i ha
estat informat de la casuística dels tres possibles escenaris d’ensenyament així com de les
mesures d’higiene i prevenció de contagis. El pla de contingència definitiu i aprovat pel
Consell escolar serà enviat al mail personal de cada professor i estarà disponible a la unitat
compartida del drive de centre.
- Per al personal no docent:
L’equip directiu, juntament amb el coordinador de salut, establirà una reunió informativa amb
tot el personal no docent el dia 2 de setembre per tal d’informar sobre les mesures
establertes al pla de contingència a tots els escenaris. El pla de contingència serà enviat al
mail personal de cada treballador i estarà disponible a la unitat compartida del drive de centre
per a la seva consulta.
- Per a l’alumnat del centre:
Els dos primers dies d'assistència al centre al mes de setembre s'organitzarà una jornada
d’acollida escalonada per grups i nivells en la que es prioritzarà la informació sobre les
característiques dels tres escenaris d’ensenyament així com de les mesures de seguretat,
higiene i prevenció de contagis.
Alumnes de 1r i 2n d’ESO: Jornada d’acollida d
 ia 10 de setembre
Alumnes de 3r i 4t d’ESO: Jornada d’acollida d
 ia 11 de setembre
Els documents que especifiquen els protocols que han de seguir els alumnes seran enviats al
seu mail personal i a la seva unitat compartida del classroom de cada grup classe perquè
estiguin sempre disponibles per a la seva consulta.
- Per a les famílies:
La primera setmana de setembre es realitzaran les reunions informatives per a famílies, per
grups i de forma escalonada, on s’explicarà el pla de contingència del centre així com els
protocols i les mesures d’higiene i prevenció de contagis que s’aplicaran al centre. El pla de
contingència serà enviat al mail personal de cada família i estarà disponible a la web del
centre per a la seva consulta.
Reunions informatives famílies alumnes 1r d’ESO: 1rA i 1rB d
 ia 2 de setembre
1rC i 1rD d
 ia 3 de setembre
Reunions informatives famílies alumnes 2n ESO: 10 de setembre
Reunions informatives famílies alumnes 3r i 4t d’ESO: 1
 1 de setembre
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Es preveu l’enviament dels documents informatius abreujats a totes les famílies i alumnes
abans de l’inici del curs escolar que inclouran les directrius a tenir en compte durant cada un
dels escenaris així com les indicacions en el cas d’un possible canvi d’un escenari a un altre.
(* veure Annex V. Protocol de canvi d’escenari)

● Planificació d’accions formatives adreçades a alumnat, famílies i docents.

El coordinador de la comissió de salut realitzarà el curs sobre COVID 19 i Programa Alerta
escolar Balear convocat pel servei d’atenció a la diversitat.
La comissió de promoció de la salut juntament amb el coordinador de riscos laborals
s’encarregarà, a principi de curs, de planificar, dissenyar i coordinar les accions formatives
sobre els protocols d’actuació que siguin necessàries.
Es preveu la realització de:
- simulacions de desplaçaments per accedir als diferents espais del centre
- demostracions d’ús correcte de mascaretes
- vídeos i tutorials sobre protecció de la salut
- col·locació d’infografies a totes les aules i espais comuns
(* veure Annex VI. Projecte CEPS de salut)

4. Planificació organitzativa
● Prioritat dels criteris sanitaris i pedagògics.

Per a l’organització del centre i les seves activitats es donarà prioritat absoluta als criteris
sanitaris establerts per la Conselleria de Salut i Consum per evitar possibles contagis, i que les
activitats al centre docent es desenvolupin en les millors condicions de seguretat possibles.
Tot i això, hem de garantir en tot moment l’atenció als alumnes i el seu progrés educatiu. Els
criteris pedagògics per a l’elaboració d’horaris i grups s’han aprovat al claustre de professors.
A grans trets es basen en:
-

Una atenció diferenciada pels alumnes de 1r i 2n d’ESO adequada al seu grau de
maduresa i d’integració al centre.
Tutorització personalitzada dels alumnes NESE
Garantir l’opcionalitat d’itineraris pels alumnes de 4t d’ESO enfocats als estudis
posteriors
Orientació acadèmica i professional pels alumnes de 3r i 4t d’ESO

● Planificació de l'actualització de dades referent a la vulnerabilitat social, de salut i

d'especial necessitat de l'alumnat i de les famílies
Des del centre, amb la informació que subministren els tutors de grup, es vigilarà l’estat de
salut de l’alumnat, les possibles situacions d'absentisme o altres problemàtiques
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sociofamiliars que es puguin detectar, en coordinació amb l’equip de salut del PAC del Port
d’Alcúdia, les famílies, el policia tutor, el servei d’orientació del centre i el serveis socials
d’Alcúdia.

Amb independència de quin sigui l’escenari en que ens trobem durant el curs escolar, es
preveu l’atenció a les necessitats dels següents grups segons la seva vulnerabilitat:
-

alumnes amb una situació de vulnerabilitat social
alumnes amb una situació de vulnerabilitat de salut
alumnes amb necessitats educatives especials, amb discapacitat o necessitat de reforç
educatiu

Els tutors de cada grup classe informaran la cap d’estudis quan detectin que un alumne no
assisteix amb regularitat al centre (en els casos dels escenaris A i B) o que no segueix les
classes telemàtiques (en el cas de l’escenari B i C). El departament d’orientació centralitzarà
totes les dades referents a les causes que suposin la no assistència al centre o la no
connectivitat telemàtica.
Pels alumnes amb situació de vulnerabilitat social, a través de les reunions quinzenals amb els
serveis socials del municipi s’actualitzaran les dades abans esmentades. Es realitzaran els
pertinents protocols d’absentisme i es posarà en coneixement del policia tutor perquè realitzi
les actuacions adequades. Es preveu realitzar totes les intervencions necessàries tant a nivell
assistencial com a nivell econòmic per aquelles famílies en risc de pobresa o exclusió o bé per
situacions econòmiques desfavorables. S’han sol·licitat tant a la Conselleria d’Educació com a
l’Ajuntament d’Alcúdia les subvencions destinades a l'adquisició de material didàctic i digital
pels centres amb l’objectiu de costejar part de les despeses econòmiques que hagin de fer les
famílies.
Els alumnes amb situacions de vulnerabilitat per problemes de salut seran convenientment
atesos en el cas de no poder assistir al centre i si el seu estat de salut ho permet seguiran les
activitats educatives per via telemàtica. La cap d’estudis informarà als equips docents de la
casuística de cada alumne i els tutors centralitzaran les tasques amb cada un d’ells. Per
aquells alumnes amb malalties cròniques les seves dades de salut s’actualitzen cada curs a
través del Programa d’Alerta Escolar Balear.
● Control i organització d’accessos i circulació de persones en el centre.

El personal de Consergeria i el professor equip directiu de guàrdia serà l’encarregat del
control d’accessos i circulació de persones en el centre, així com de gestionar el registres
corresponents. Les persones externes al centre hauran d’accedir per la porta principal,
adreçar-se a la consergeria i facilitar la seva identificació. Es registrarà el seu nom, motiu de la
visita al centre i hora d’entrada i sortida. La finalitat d’aquest registre és la de poder realitzar
una localització ràpida de persones en cas d’un possible cas de contagi o exposició al
SARS-CoV-2 i aplicació dels protocols d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles
amb COVID-19 al centre educatiu.
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● Aforament dels espais

S’ha realitzat la medició de cada un dels espais del centre per tal de conèixer la seva superfície
real i poder establir l’aforament màxim a cada espai segons els metres quadrats de cada
superfície (veure apartat 3.1). Cada espai tancat comptarà amb un rètol que indicarà
l'aforament màxim de persones que la poden ocupar. S’ha establert una distància mìnima de
1’5 m entre persones, que és actualment la distància especificada a la resolució del 6 de juliol
que regula l'organització i funcionament dels centres educatius per al curs 20/21.
● Organització dels accessos, circulació, retolació.

Hi haurà dos accessos diferenciats per nivells, degudament retolats. Els alumnes de 1r, 2n
d’ESO i UEECO entraran per la porta principal. Els alumnes de 3r i 4t d’ESO entraran per la
porta secundària de darrera el pavelló poliesportiu.
Els passadissos i zones de pas tendran la direccionalitat assenyalada amb una retolació al
terra. Es penjaran cartells i infografies sobre mesures d’higiene a les aules, banys i espais
comuns. Cada espai tendrà senyalitzat el seu aforament màxim.
● Horaris, agrupaments de l’alumnat, patis, entrades i sortides.

Es diferenciaran els horaris de 1r i 2n d’ESO, dels de 3r i 4t d’ESO, amb esplais al patis i
entrada i sortida diferenciats en el temps i ubicació. Els agrupaments dels alumnes es faran
per grup classe amb la ràtio legalment establerta a l’escenari A i amb els grups desdoblats en
a l’escenari B.
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●

Constitució dels equips docents i coordinació del professorat.

Independentment de l’escenari en que ens trobem, per a la constitució dels equips docents, i
tenint en compte les instruccions rebudes, es procurarà que els equips docents siguin el més
reduïts possible pel que fa al nombre de professors, afavorint que cada professor faci els
mínims nivells i tenguin contacte amb el menor nombre possible d’alumnes. Per això, el
professorat podrà impartir 1r i 2n d’ESO, o bé 3r i 4t d’ESO, i es procurarà que les sessions
lectives agrupin dues hores, sempre que sigui possible, per a les matèries.
La coordinació del professorat es realitzarà amb les reunions de departament didàctic, les
reunions de tutors, les reunions d’equips docents , les reunions de la comissió de coordinació
pedagògica i les reunions de claustre de professorat.
Totes aquestes reunions es realitzaran de forma presencial en els casos d’escenaris A i B i per
via telemàtica amb l'aplicació MEET en el cas d’escenari C.
●

Coordinació entre etapes

Les reunions de coordinació entre etapes es faran, sempre que sigui possible, de manera
presencial en els escenaris A i B. El calendari de coordinació i els continguts d’aquestes
reunions seran establerts per la Coordinadora de primària-secundària-postobligatoris.
Es preveu establir un calendari per a la coordinació amb els centres adscrits d’educació
primària i un calendari amb l’altre IES del municipì pels estudis postobligatoris. Aquesta
coordinació ha de preveure inicialment el traspàs de la informació per a la redacció de les
programacions didàctiques que incloguin el tractament dels continguts no treballats
presencialment pels alumnes durant l’estat d’alarma del curs anterior.
Pel que fa a la documentació a compartir, aquesta es compartirà de manera digital a la
carpeta del Drive creada a tal efecte.
En el cas d’Escenari C es duran a terme les reunions de coordinació amb els altres centres
prèvia convocatòria i a través de l’aplicació MEET.

5. Planificació curricular
5.1 Avaluació inicial
L’avaluació inicial de l’alumnat es realitzarà mitjançant proves inicials la setmana del 14 al 18
de setembre, de manera presencial (si hi ha un inici de curs en escenaris A i B) o de forma
telemàtica en cas d’escenari C. Aquestes avaluacions inicials permetran saber en quin nivell
d’aprenentatges els alumnes comencen el nou curs tenint en compte els continguts no
treballats el curs 2019-2020 o bé treballats de forma no presencial i no consolidats.
Les proves inicials tendran un caràcter competencial i han d’estar fonamentades en detectar
el nivell d’adquisició de les competències clau que marca el Decret del currículum de
secundària.
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Les reunions d’equips docents per a valorar l’avaluació inicial i prendre les decisions
corresponents relatives al desenvolupament del currículum es duran a terme durant l’inici del
mes d’octubre amb els docents i tutors de cada grup classe.
Com a conseqüència del resultat d’aquesta avaluació inicial s’hauran d’adequar les
programacions didàctiques a les característiques i coneixements dels alumnes i s’adoptaran
les mesures pertinents de suport i recuperació per als alumnes que ho necessiten,
d’adaptació curricular no significativa per l’alumnat NESE o d’adaptació curricular significativa
per l’alumnat de necessitats educatives especials.
Per adoptar les mesures pertinents es tendran en compte els resultats d’aquestes proves
inicials juntament amb els informes individuals elaborats pels docents a la finalització del curs
19-20, tant pels alumnes que procedeixen dels CEIPS adscrits com pels alumnes del propi
centre.
5.2 Previsió de l’adequació de les programacions didàctiques a les exigències dels
diferents escenaris.
Les programacions docents del curs 2020/2021 preveuran un període a l’inici del curs i/o
accions concretes durant tot el curs, per reforçar, consolidar o desenvolupar els aspectes el
currículum que s’hagin vist afectats per la suspensió de les activitats lectives presencials i que
es considerin aprenentatges previs imprescindibles per poder continuar amb la planificació
curricular del curs 20/21 amb garanties d’èxit.
Les programacions docents han de preveure els tres escenaris establerts en aquest pla i
donar resposta a les tres situacions. A les programacions docents del curs 2020-2021 s’han de
determinar quins són els continguts essencials del currículum. Els departaments didàctics han
de coordinar-se per evitar duplicitats de continguts i dedicar el màxim temps possible a les
activitats de caire competencial.
Amb independència de quin sigui l’escenari d’ensenyament, a les programacions docents es
fixaran els criteris d’avaluació i els estàndards d’avaluació que es consideren essencials i com
a tals es mantendran invariables sigui quina sigui la modalitat d'ensenyament i aprenentatge.
Els indicadors, instruments d’avaluació i criteris de qualificació i recuperació es preveuran i es
definiran a les programacions docents, de manera diferenciada, per a cadascun dels tres
escenaris previstos.
●

Elements essencials del currículum

Tendran la consideració d’elements essencials del currículum, aquells que possibilitin a
l’alumne assolir els aprenentatges competencials corresponents als objectius de l’etapa.
Aquests elements tindran la consideració de bàsics i quedaran assenyalats en la programació
docent.
Es prioritzarà l’ensenyament competencial i es seqüenciaran els continguts, els criteris
d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables per cada nivell educatiu de l’etapa .
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Les programacions docents de Llengua i Literatura Castellana i de Llengua i Literatura
Catalana estaran coordinades per nivells, tant en el seu contingut com en la seva
temporització i metodologia. En aquest sentit, els departaments didàctics implicats han
acordaran una distribució temporal dels elements del currículum, evitant duplicitats, i poder
dedicar així, el màxim de temps al desenvolupament d’activitats d’aprenentatge de les
diferents destreses lingüístiques des d’una vessant funcional i comunicativa de la llengua.
Aquests elements comuns en el desenvolupament de la competència lingüística també seran
tenguts en compte per part del departament de Llengües Estrangeres.
●

Programacions d’aula

Les programacions d’aula de les primeres setmanes de classe preveuran activitats per a
l’avaluació inicial dels alumnes.
La concreció de les programacions en programacions d’aula, en tots els escenaris, han
d’afavorir l’aprenentatge competencial a través de la realització de projectes interdisciplinaris,
treballs d’investigació i recerca amb l’ús de les TIC.
Al llarg del primer trimestre, les programacions d’aula recollirà activitats d’aprenentatge dels
objectius essencials no assolits i/o no desenvolupats el curs 2019-2020. La programació d’aula
també haurà de preveure, durant aquest temps, les activitats de reforç i recuperació de
l’alumnat que va promocionar amb la materia no superada. No obstant, les activitats de
recuperació i reforç es mantindran al llarg del curs, per als alumnes que ho necessitin i si n’és
el cas es coordinaran amb les activitats que es realitzin als programes d’acompanyament
escolar, PAE, o d’altres, que es puguin desenvolupar al centre.
Donada la situació excepcional viscuda, s’elaborarà una Unitat didàctica 0, d’acollida i retorn
de l’alumnat a l’activitat educativa presencial. Aquesta unitat 0, assessorada per l’equip
d’orientació, es desenvoluparà durant la primera setmana del curs de manera colaborativa,
entre tots els professors de l’equip docent de cada grup.
A tots els escenaris, l’equip docent tendrà coneixement de les dificultats personals, familiars i
d’accés a les TIC de l’alumnat de cada grup. Aquesta informació consta als informes
individualitzats realitzats pel professorat a final del curs 2019-2020, i serà facilitada per part de
l’equip directiu tant al tutor com a la resta de professors de l’equip docent abans d’iniciar-se
les classes del curs 2020-2021.
El professorat tutor, amb el suport del personal de l’equip de suport i del departament
d’orientació, tendran especial cura en la gestió de l’estat emocional dels alumnes. És
necessari fomentar la comunicació professor-alumne, alumne-alumne, professor-famílies, per
a detectar possibles problemàtiques o mancances derivades del confinament i la no
assistència als centres o possibles situacions de risc.
5.3 Introducció com a tema transversal dins les programacions didàctiques aspectes
relacionats amb: la promoció de la salut, les relacions socials, la competència digital i la
competència d’aprendre a aprendre.
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Les programacions didàctiques i concretament les programacions d’aula inclouran aspectes
relacionats amb la promoció de la salut, amb independència del tractament específic que
alguna àrea hi faci i de les activitats de tutoria que es desenvolupen amb aquest fi. Aquests
aspectes estaran relacionats amb:
Hàbits bàsics de salut, rutines d’higiene, prevenció de contagis, coneixement de la COVID19,
salut emocional en el confinament, salut emocional i gestió d’angoixes i pors.
El coordindador de la comissió de salut del centre i l’equip directiu vetllarà perquè a les
programacions docents es contemplin els temes transversals abans esmentats.
5.4 Competència digital
La programació del Projecte TAC inclourà les orientacions metodològiques per al
desenvolupament de les competències digitals i s’inclouran a les programacions didàctiques
dels departaments.
L’IES Port d’Alcúdia compta una plataforma digital de comunicació Google Suite, adreçada
a l’ensenyament, treball i intercanvi entre el professorat, les famílies i els alumnes.
El projecte TAC del centre ha estat aprovat pel claustre de professorat i pel consell escolar i
per això, aquesta plataforma serà d’ús obligat per part del professorat prèvia formació
corresponent.
L’adquisició i actualització dels equips informàtics és una prioritat pel centre i això es té en
compte en les previsions pressupostàries del curs 2020/2021. Igualment s’espera que hi hagi
una assignació de recursos per part de l’Administració Educativa.
Des de la coordinació del Projecte TAC del centre s’han establert per a l’inici de curs les
corresponents formacions per a alumnes, professors i famílies al mes de setembre.
(* veure Annex II. Pla digital)
5.5 Criteris de qualificació, recuperació i seguiment de pendents
Els criteris de qualificació, de recuperació i de seguiment de pendents s’hauran de preveure
de manera diferenciada per cadascun dels escenaris previstos, atenent les instruccions de
l’Administració Educativa, i es trobaran detallats a cada una de les programacions docents.
En el procés d’avaluació contínua, competencial i formativa dels alumnes, es valorarà tant el
procés, com els resultats dels aprenentatges dels alumnes, així com la pràctica docent i
s’adoptaran les mesures adients per millorar-los i per adequar-los, quan es detectin dificultats
en el procés d’aprenentatge.
La recuperació de les matèries dels alumnes que han promocionat amb matèries pendents
del curs 2019-2020, ateses les condicions excepcionals derivades de l’educació a distància, ha
de ser un objectiu prioritari. Per això, durant el primer trimestre del curs 2020-2021,
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fonamentalment, i si s’escau durant el segon trimestre, els departaments didàctics, a través
del professor de la matèria del curs on està matriculat l’alumne, en el cas de matèries que
tenen continuïtat, realitzaran el seguiment corresponent i es duran a terme activitats de
recuperació.
El procés de seguiment de pendents estarà detallat al Pla específic de centre i s’assegurarà el
seu compliment en tots els escenaris. A l’escenari B i C es mantindrà el seguiment a través de
mitjans telemàtics.
5.6 Coordinació de l’atenció a la diversitat.
Per tal de donar resposta a l’atenció a la diversitat, els equips de suport i el professorat d’àrea,
amb la col·laboració del servei d’orientació, dissenyaran les adaptacions curriculars
corresponents prenent com a referència els objectius determinats com essencials a la
programació docent de l’àrea. A partir d’aquests es seleccionaran, d’acord a les necessitats
dels alumnes, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge corresponents.
La cap del Departament d'orientació inclourà a la seva programació l'organització dels
suports contemplant els tres escenaris, de manera que el pas d'un a l'altre no suposi perdre
el contacte amb els alumnes i les famílies als quals atenen.
Als escenaris B i C, l’equip de suport ha de facilitar una atenció més individualitzada als
alumnes, que podrà ser presencial a l’escenari B, quan es detectin dificultats d’accés al
currículum a través de les TIC o en l’autonomia de l’alumne per realitzar les activitats
encomanades. En aquest sentit, l’equip de suport ha d’assumir funcions de co-tutoria. Un
membre de l’equip de suport ha de fer el seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumne i
ha de ser el referent per a comunicar-se amb les seves famílies.
A tots els escenaris, si al llarg del procés d’avaluació es detecta que el progrés d’un alumne no
és l’adequat, s’han d’establir mesures de suport educatiu tan aviat com es detectin les
dificultats, a fi de garantir l’adquisició de les competències imprescindibles per continuar el
procés educatiu. La programació d’aula del professors ho ha de preveure.
En els escenaris B i C, els equips directius hauran de determinar un sistema unificat, i efectiu,
conegut per tot el professorat, de comunicació amb l’alumne i les famílies, en funció de l’edat,
quan es detecti un progrés no adequat en una o varies àrees. El sistema de comunicació amb
l’alumne i la seva família, pot centralitzar-se a través del tutor o bé realitzar-ho directament el
professor de l’àrea. En tot cas, s’haurà de dur un registre. Tant l’equip directiu com el
professorat de l’equip docent ha de tenir accés al mateix. El sistema de seguiment i
comunicació serà informat per l’equip directiu en la PGA del curs 2020-2021.
El GESTIB es considerarà el mitjà oficial de comunicació del centre amb les famílies en tots
els escenaris i molt especialment en el B i C. El mail corporatiu de centre
(...@iesportdalcudia.org) serà la via prioritària per a la comunicació interpersonal entre
famílies, alumnes i professors.
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Es realitzarà una formació inicial, mínima, per a tota la comunitat escolar a l’inici del curs
escolar, per a l’utilització de la plataforma virtual GSuite, així com del GESTIB. A més a més, les
instruccions bàsiques per a la seva utilització, estaran penjades a la web del centre en forma
de tutorials.
5.7 Planificació i organització de tutories
Cada grup classe tendrà assignat un tutor a l’escenari A, i un tutor i cotutor als escenaris B i C.
Aquest cotutor serà un membre de l’equip docent del grup, prioritzant aquells que siguin del
mateix departament del tutor (per qüestions de coordinació) i que no tengui assignada ja una
tutoria a l’escenari A. Les tasques del cotutor aniran orientades a coordinar-se amb el tutor
per a atendre tots els alumnes, famílies i les seves necessitats així com les tasques que li
delegui el tutor. Així mateix, el Departament d’orientació s’encarregarà de supervisar i fer un
seguiment més exhaustiu de l’alumnat NESE o amb dificultats de caire sociofamiliar.
5.8 Planificació de la coordinació curricular
La coordinació curricular es realitzarà setmanalment de forma presencial a les reunions de
coordinació pedagògica en cas d’escenari A.
Als escenaris B i C la coordinació curricular es farà de manera telemàtica, tant a nivell de
departament com a nivell d’equip docent. Setmanalment, els alumnes rebran un Pla de feina
amb les tasques a fer i s’elaborarà una graella conjunta de totes les matèries que es penjarà a
la web del centre perquè tots els alumnes i famílies hi puguin accedir. La concreció de les
tasques a realitzar la rebran individualment els alumnes al seu Classroom.
5.9 Pautes per a les reunions de treball.
Durant l’escenari A les reunions seran presencials. Als escenaris B i C, les reunions de treball
seran, sempre que sigui possible, de forma telemàtica, prèvia convocatòria i amb la utilització
de l’aplicació MEET. En cas que les reunions hagin de ser presencials es respectaran totes les
mesures d’higiene i protecció establertes en aquest Pla.

6. Pla d’acollida
El Pla d’acollida estarà inclòs al Pla d’acció tutorial del centre.
6.1 Professorat: A les reunions inicials de principi de curs del claustre i del Consell escolar, es
donaran al professorat els protocols i s’explicaran les pautes d’higiene establertes en aquest
Pla. També se’ls indicarà quines són les persones de referència per a cada un dels protocols.
Els tutors, assessorats pel Departament d’orientació, establiràn una UD-0 amb els següents
objectius: permetre l’expressió emocional dels joves, explicar i treballar les mesures de
seguretat obligatòries en aquest curs, cohesionar el grup, consensuar normes i límits a seguir
per tothom (alumnat i professorat) i motivar l’alumnat a assolir els aprenentatges d’aquest
curs.
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A la taula es reflecteixen les activitats i com es duran a terme segons l’escenari:
ESCENARI A/B

ESCENARI C

- Emplenar el formulari de salut.
- Mostrar les instal·lacions del centre amb la
senyalització i mesures preses arrel d'aquesta
nova normalitat.
- Fer una reunió informativa on es donaran i
explicaran els diferents protocols establerts a
aquest pla.
- Informar de les persones de referència de
totes les comissions, programes, … fent
especial incidència en la promoció de salut,
riscos laborals, TIC i TAC.
- Explicar el funcionament del projecte TAC del
centre per part del coordinador TIC.
- Realitzar sessions de formació digital (veure
pla de contingència digital)

- Fer una reunió telemàtica informativa
on es donaran i explicaran els diferents
protocols establerts a aquest pla.
- Informar de les persones de referència
de totes les comissions, programes, …
fent especial incidència en la promoció
de salut, riscos laborals, TIC i TAC. Es farà
per videoconferència.
- Explicar el funcionament del projecte
TAC del centre per part del coordinador
TIC per videoconferència.

Els tutors i cotutors seran el nexe de coordinació amb les famílies i el seu vincle més immediat
amb el centre.
La reunió de presentació amb els pares de 1r d’ESO es farà els dies 2 i 3 de setembre. El
canvi d’etapa educativa sempre produeix angoixa a les famílies i la situació actual incrementa
aquestes sensacions. També s’aniran publicant les informacions d'interès a la web del centre.
La reunió informativa amb els altres cursos es faran e
 ls dies 10 i 11 de setembre.
La reunió inicial seguirà el mateix guió que en els cursos anteriors i s’hi afegiran els apartats
referents a normes de salut i higiene, pla de contingència, importància del correu corporatiu
de centre i del gestib, … Aquesta reunió consta de dues parts diferenciades on primer la
directora del centre fa les presentacions d’equip directiu, d'orientació i tutors i dóna les
informacions generals. Després cada grup va amb el tutor del seu fill/a on s’informa de temes
més concrets de cada grup classe.
6.2 Alumnat: A la jornada d’acollida, el primer dia lectiu de setembre, els tutors explicaran als
alumnes els protocols i pautes d’higiene recollides en aquest pla i se’ls indicarà quin tipus
d’activitats formatives es faran a tal efecte. Com també es farà al Consell Escolar de principi de
curs.
La jornada d’acollida al centre es farà de forma escalonada, 1r i 2n d'ESO el dia 10 de
setembre i 3r i 4t el d
 ia 11 de setembre, per tal d’evitar aglomeracions d’alumnat.
Aquesta jornada els tutors faran un conjunt d’activitats encaminades a l’acollida de l’alumnat.
Es tractaran temes de cohesió i conscienciació, de caràcter emocional, normes de seguretat i
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higiene, prevenció de contagis i organització del curs. Durant les següents sessions
s’aprofundirà en cadascun dels temes introduïts a la sessió inicial. Totes aquestes activitats
estan detallades a l’UD 0 que forma part del Pla d’acollida que simultàniament forma part del
PAT.
A més a més de les activitats que es realitzaran el dia d’acollida per part dels tutors durant les
primeres sessions cada un dels professors d’àrea dedicarà les seves primeres classes a
activitats d’acollida, recollides en l’UD 0 de cada departament didàctic. El guió d’aquesta
unitat el realitzarà el departament d’orientació per garantir que tots els departaments
treballin els mateixos continguts.
Tota aquesta informació està detallada al Pla d’acollida del centre.
6.3 Famílies: A les reunions inicials del curs s’explicarà a les famílies quins són els protocols i
pautes d’higiene establerts al centre igualment que al Consell Escolar.
En el cas de 1r d’ESO es farà en dos dies diferents i abans de l’inici del curs perquè degut a la
impossibilitat de fer la jornada de portes obertes al final de curs anterior ni els alumnes ni les
famílies coneixen el centre. La primera reunió serà amb l’equip directiu i es tractaran els
temes més generals que ja hem detallat al Pla d’acollida i a la segona reunió serà el tutor del
grup que informi als pares dels temes més concrets i resolgui dubtes.
També es farà una formació digital per les famílies (veure Pla de contingència digital)
Tota aquesta informació està detallada al Pla d’acollida del centre.
(*veure Annex IV. Pla d’acollida)

7. Coordinació per a la salut
● Planificació del disseny d’activitats d'educació per a la salut que incloguin les
mesures de promoció, prevenció, i protecció de la salut davant la COVID-19 i del
disseny de la inclusió d’aquestes activitats en els programes i activitats de promoció i
educació per a la salut del centre educatiu.
Totes les activitats referides a la prevenció i protecció de la salut front a la COVID19 quedaran
recollides al Projecte CEPS de salut del centre. Aquestes activitats es dissenyaran
conjuntament amb els membres de la comissió de salut
● Coordinació amb serveis externs (sanitat, policia tutor…)

El coordinador de Riscos Laborals i Promoció de la salut serà l’encarregat de coordinar-se
amb els serveis externs (policia tutor, sanitaris del PAC…) i, juntament amb tots els membres
de la comissió de salut, de dissenyar i coordinar activitats d’educació per a la salut que
incloguin les mesures de promoció, prevenció i protecció de la salut davant la COVID19. Totes
aquestes actuacions quedaran reflectides al Projecte CEPS de Salut del centre per al curs
2020/2021.
(* veure Annex VI. Projecte CEPS de salut)
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8. Pla de contingència digital.
L’IES Port d’Alcúdia compta amb un pla de contingència digital que pren com a referència la
programació del Projecte TAC del centre. Les directrius que s’estableixen a l’esmentat
projecte són les que guiaran l’ensenyament tant presencial com telemàtic al centre
independentment de l’escenari en que ens trobem durant el curs escolar.
(* veure Annex II. Pla digital)
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Llistat de control del pla de contingència
1. Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene enfront de la COVID-19
adaptades a l’etapa educativa.
1.1 Mesures de prevenció als diferents espais (Annex 3 de la resolució)

Sí/no

S’han organitzat les entrades i sortides?

SI

S’ha organitzat la circulació de passadissos, banys?

SI

S’ha organitzat l’utilització dels diferents espais del centre?

SI

S’ha organitzat la neteja i desinfecció de les aules?

SI

S’ha organitzat la ventilació dels espais?

SI

S’ha previst quin material de protecció serà necessari a cada espai?

SI

Pendent
compra i
distribució

S’han rotulat els espais en funció de les necessitats (aforament,
direccionalitat, cartells, infografia)?

SI

Pendent
rètols

1.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi (Annex
2 de la resolució)

Sí/no

S’han previst mesures de prevenció, protecció, d’higiene i de desinfecció en
l’entorn de treball: en reunions, a les classes, als espais comuns ?

SI

S’han previst mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i
personal no docent?

SI

S’han previst mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita
de contagi?

SI

1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene

Sí/no

S’ha planificat la informació a les famílies?

Pendent
Annex VIII.
Protocol ús
aules
específiques

SI
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S’ha planificat la informació a l’alumnat?

SI

S’ha planificat la informació al personal docent i no docent?

SI

S’han planificat accions formatives per a l’alumnat, les famílies i el
personal docent i no docent?

SI

2. Planificació organitzativa ( Veure resolució)

Sí/no

S’ha planificat l’actualització de la informació referent a famílies i
alumnat vulnerable?

SI

S’han planificat els accessos al centre per als escenaris A i B?

SI

S’ha planificat la circulació dins el centre per als escenaris A i B?

SI

S’ha planificat l’aforament dels espais per als escenaris A i B?

SI

S’ha previst l’organització d’horaris, agrupaments, torns de pati, entrades
i sortides per als escenaris A i B?

SI

S’ha previst la constitució d’equips docents per als escenaris A i B?

SI

S’ha previst l’organització per canviar d’un escenari a un altre?

SI

S’ha previst la coordinació entre etapes en els tres escenaris?

SI

3. Planificació curricular
S’han planificat l’avaluació inicial als tres escenaris?

Pendent
quina
formació
segons
comissió
salut

Pendent
calendari

Sí/no
SI

Pendent
elaboració
proves
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S’ha previst com s’adequaran les programacions en els tres escenaris?

SI

S’ha previst dins les programacions el treball dels temes transversals:
relacions socials, salut, competència aprendre a aprendre i competència
digital, en els tres escenaris?

SI

S’ha previst l’organització de tutories en els tres escenaris?

SI

4. Pla d’acollida

Sí/no

S’han planificat l’organització del pla d’acollida de l’alumnat per als tres
escenaris?

SI

S’han planificat l’organització del pla d’acollida de les famílies per als
tres escenaris?

SI

S’han planificat l’organització del pla d’acollida del personal per als tres
escenaris?

SI

5. Coordinació per a la salut

Sí/no

S’ha planificat el disseny d’activitats específiques per a l’educació per a la
salut als tres escenaris?

SI

S’ha previst la coordinació amb serveis extern als tres escenaris?

SI

6. Pla de contingència digital
S’ha elaborat el pla?

Pendent
Annex VII
Projecte
CEPS

Sí/no
SI
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ANNEX I.
PLA DE NETEJA
PEL CURS 2020-2021.

1. Introducció
Davant la necessitat de frenar la propagació de la COVID-19 (causada pel
virus SARS-Cov-2) l’Equip directiu de l’institut de secundària IES Port
d’Alcúdia s’ha vist en la necessitat d’introduir canvis molt importants en
l’entorn laboral i docent del centre de cara al proper curs 2020-21.
Les mesures que es descriuran en aquest document s’hauran d’aplicar per
tant de garantir la seguretat dels treballadors/es docents i no docents, de
l’alumnat i les seves famílies i de tota aquella persona que hagi d’acudir al
centre per desenvolupar alguna tasca amb un motiu justificat.
Segons els organismes sanitaris, sembla que la transmissió del virus es
produeix a través del contacte estret amb les secrecions respiratòries que
una persona malalta genera amb la tos o l’esternut. Aquestes secrecions
infecten una altra persona si entren en contacte amb les mucoses nasal,
ocular o bucal. A més, sembla ser que les petites gotes que contenen el virus
poden dipositar-se en superfícies i espais que poden transmetre el
Coronavirus. Alguns estudis confirmarien que aquest virus pot sobreviure en
superfícies de vidre, metall o plàstic fins i tot alguns dies. Per tant, donada la
potencial supervivència del virus en aquest tipus de superfícies abans
esmentades s’establiran pel curs 2020/21 unes pautes de neteja i desinfecció
reforçades per prevenir aquests riscos.
2. Objectiu
Assegurar que es poden dur a terme les tasques de docència així com altres
processos de caire administratiu, reparacions d’equipaments del centre,
subministrament de material,... garantint les mesures de seguretat tant pels
treballadors com per a les famílies i l’alumnat, en base a la Resolució de
mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i
funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als
centre educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per al curs 2020-2021.
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3. Material
-

-

-

-

Aigua corrent, sabó i paper assecant: a tots els lavabos.
Dispensadors de gel hidroalcohòlic: A totes les aules, consergeria, sala de
professors,
secretaria,
atenció
famílies,
cafeteria,
pavelló.
L’emmagatzematge i conservació serà responsabilitat del secretari, que
durà un registre del lliurament.
Papereres amb bossa, tapa i pedal: A totes les ubicacions ja esmentades,
així com al costat dels equips d’ús comú.
Mascaretes higièniques d’un sol ús: El centre en disposa per reposar les
mascaretes de l’alumnat, en cas de necessitat o oblit. Cada aula en
disposarà per poder utilitzar-les immediatament en cas de necessitat.
Mascaretes
higièniques
reutilitzables, mascaretes quirúrgiques,
mascaretes FFP2 sense vàlvula, pantalla facial i bata d’un sol ús: pel
professorat i personal del centre, pels casos en què un alumne que
presenti símptomes no es pugui posar una mascareta quirúrgica. Es
troben a la sala d’aïllament.
Guants: En cas d’haver d’estar en contacte amb fluids corporals o en
tasques de neteja.
Mampares separadores: A tots els espais d’atenció al públic (consergeria i
secretaria).
Termòmetre de temperatura digital: Per a comprovació de temperatura
en casos sospitosos.
Camilla: A la sala d’aïllament pel cas sospitós.

4. Mesures higièniques
Els treballadors/es disposaran, sempre que sigui possible, de totes les eines,
equips i materials per realitzar la seva tasca sense necessitat de
compartir-les. En cas d’haver de compartir algun material, es durà a terme
una higiene de mans.
Als llocs on hi hagi material d’ús compartit (fotocopiadores,
enquadernadores, ordinadors, telèfons, …) hi haurà material per a la seva
desinfecció abans de l’ús. També hi haurà papereres amb bossa, tapa i pedal
a l’abast per poder dipositar el material no reutilitzable.
Es retiraran tots els elements o objectes decoratius a l’accés de l'alumnat i
famílies que puguin sofrir una major manipulació: fulletons, calendaris, …
Per a les tasques de neteja s’utilitzaran guants.
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Es marcarà a cada espai comú l’aforament màxim. El mobiliari estarà
disposat de manera que es respecti la distància interpersonal de 1,5 m,
sempre que sigui possible. En cas de superar-se aquest aforament o no
poder garantir la distància interpersonal, s’haurà d’utilitzar mascareta.
Per al documents, paqueteria o correu procedent de l’exterior es durà a
terme una higiene de mans abans i després de recollir. Hi ha un registre de
totes les entrades de persones alienes al centre a consergeria, per així
facilitar el rastreig en cas de sospita.
Per part de l’empresa de neteja del centre es reforçaran les tasques de
desinfecció, especialment d’aquelles superfícies i equips amb els quals els
docents, l’alumnat i el personal no docent hi té un contacte freqüent com
taules, armaris, taulells, taquilles, equips informàtics (teclats, telèfons,... es
poden utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol de 70%), poms de
portes, poms de finestres i d'armaris, accessos, baranes de les escales,
passadissos i ascensors. Freqüentment es netejaran i desinfectaran els
sanitaris i lavabos.
Diàriament es revisaran i reompliran, si és necessari, els dispensadors de
sabó, de paper i de gel hidroalcohòlic, i es procedirà a la seva substitució
immediata en cas d’avaria.
També diàriament i durant un mínim aconsellable de 5 minuts s’han de
ventilar els espais tancats del centre. Les aules es ventilaran entre classe i
classe, aprofitant també l’espai de temps del pati de l’alumnat. Si és possible,
les finestres i portes es deixaran obertes de manera permanent per tal que
hi hagi circulació d’aire, també durant els patis.
El reciclatge dels poals de residus a les aules serà constant i diari.
A diferents llocs del centre es col·locaran poals amb tapa on es puguin
dipositar mascaretes, guants, papers utilitzats pel rentat de mans,...
Diàriament es revisaran i es ficarà dins d’una segona bossa per seguidament
dipositar-ho en el contenidor de rebuig.
Hi ha evidències que el Coronavirus s’inactiva en contacte amb diferent tipus
de desinfectants, com poden ser: lleixiu, alcohol etílic entre el 62-71% i aigua
oxigenada mesclada amb aigua (1 part aigua oxigenada i 5 parts d’aigua).
El centre IES Port Alcúdia disposa de sistemes de ventilació mecànica
(climatització i refrigeració ) i per aquest motiu les operacions de posada en
funcionament seran més perllongats. Dues hores abans de l’ús ja s’hauran
d’haver posat en funcionament i dues hores després es reduirà la velocitat.
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Des de Conselleria ens han recomanat una ventilació encesa durant 24
hores, a un nivell reduït i mai apagada del tot.
Pel que fa al personal de neteja:
-

-

-

Tindran operatiu un lavabo amb aigua corrent, sabó i paper assecant per
a la rentada de mans i solució hidroalcohòlica per a la seva desinfecció.
Les tasques de neteja es duran a terme amb guants. Mentre es duguin els
guants, no es tocarà la pell, especialment cara i ulls. Tampoc es podrà
menjar o beure. Es faran servir guants de vinil o nitril.
Les ungles han d’emportar-se curtes i s’evitarà l’ús d’anells, polseres,
rellotges o altres adorns.
En els carros de neteja s’ha de disposar en tot moment de solució
hidroalcohòlica.
En cada lloc de treball el personal de neteja disposarà d’un lloc on poder
rentar-se les mans i usar el gel o solució alcohòlica amb la finalitat de
mantenir una correcte higiene.
Es netejaran i desinfectaran els útils de treball, inclosos els carros.
La roba de protecció i els estris del personal de neteja es desinfectaran.
Les peces tèxtils es rentaran de manera mecànica (rentadores) a 60/90º C.
No es farà als domicilis particulars del personal.

PUNTS CRÍTICS QUE REQUEREIXEN UNA ESPECIAL ATENCIÓ EN CENTRES DE
L'ADMINISTRACIÓ.
 Baranes i passamans
 Superfícies de les taules
compartides
 Superfícies de suport
 Poms de portes
 Ascensors
 Armaris
 Interruptors
 Telèfons
 Aixetes
 Inodors
 Claus d'aigua
 Assecadors de mans
 Taules i cadires de les sales de
reunions

 Lloc de descans (gelera, armaris i
microones)
 Cadires de les taules compartides
 Portes d'arxius
 Portes de banys
 Fotocopiadores
 Portes d'accés i de sortida
 Pantalles protectores de metacrilat
 Teclats d'ordinadors compartits
 Timbres
 Cadires, butaques, i sofàs que
puguin ser compartits
 Dispensadors d'aigua
 Màquines de vending (cafeteres,...)
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5. Pauta de neteja i desinfecció del centre quan hi hagi un cas de
COVID-19:
Es probable que en qualsevol moment algun lloc del centre necessiti ser
netejat i desinfectat amb més freqüència en el cas que es sospiti d’una
persona amb COVID-19. En aquest cas:
-

Senyalització i informació.
Si el cas ocupa un lloc específic (aula, despatx, gimnàs, sala,...) es tancarà
la porta i s’obriran les finestres del recinte.
Si el lloc de treball del cas es troba en un lloc comú, compartit amb altres
persones, se senyalitzarà l’àrea 2 metres al voltant del lloc de treball del
cas (sòl, mobiliari) i les zones i mobiliari d’ús compartit de tota la sala de
treball (armaris, prestatgeries, fotocopiadores, etc.)
A les altres persones treballadores de l’àrea se’ls informarà
immediatament i se’ls demanarà que extremin les mesures higièniques
personals, i s’extremaran les mesures de neteja i desinfecció en els punts
crítics. S’informarà també a tot el personal del centre, inclòs el de neteja i
els usuaris.

Atesa la gravetat de la situació actual la Conselleria d’Educació ha recomanat
la contractació d’una empresa autoritzada per l’aplicació de productes viricides
per no deixar aquesta responsabilitat al personal convencional de la neteja. Per
tant, l’IES Port d’Alcúdia ha sol·licitat un Pla d’actuació de neteja i desinfecció a
l’empresa IncaNet que pels requisits ha de comptar amb:
-

-

Un diagnòstic de situació acompanyat d’una inspecció i una avaluació
dels riscos.
Un programa d’actuació amb pautes de neteja, desinfectants a utilitzar
(aportats per l’empresa TELIM S.L), mètode d’aplicació, protecció dels
elements susceptibles de ser afectats (endolls, ordinadors, altres equips
informàtics, etc).
La gestió adequada de residus.

* Aquest document complementa l’Annex 3 sobre Pautes de neteja i desinfecció
de superfícies i espais dels centres educatius davant la COVID-19, de la Resolució
del 6 de juliol de 2020 de la Conselleries d’Educació i Salut per la qual s’aproven les
mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació i organització i
funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per al COVID-19 per als
centres educatius.
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1.Finalitats i objectius del Pla digital
-

Millorar la competència digital de l’alumnat.
Reduir la bretxa tecnològica i la limitació de les seves conseqüències.
Desenvolupar, organitzar i ofertar recursos i estratègies per a l’assoliment de la
competència digital.
Col·laborar en la recuperació dels grups d’alumnes que més han patit les
dificultats viscudes.
Donar unes directrius a tenir en compte en l’elaboració dels plans de
contingència digitals dels centres educatius, segons el seu punt de partida.

2.Possibles escenaris
A l’hora de tenir en compte els diferents escenaris, hem de tenir present que tots els
grups de 1r fins a 4t d’ESO, inclòs el grup de UEECO, fan part del projecte TAC. Això
implica que tots els alumnes disposen d’un dispositiu electrònic (tauleta o
chromebook) com a eina de treball, així com d’aules virtuals de cadascuna de les
assignatures a través de Google Classroom.
El fet de fer part d’aquest projecte i comptar amb aquests recursos facilita molt la tasca
de gestió i coordinació en situacions excepcionals com aquesta, en les quals
l’ensenyament ha de ser, exclusivament, a través de l’e-learning ja que la interfície està
ja implantada i alumnes i professors estan acostumats a treballar-hi.

2.1. Escenari A: Nova normalitat
-

Ensenyament presencial per a tots els grups.

-

Formació dels docents en competència digital bàsica: el professorat del
centre s’ha format durant tres cursos en aquest sentit, sobretot amb l’entorn
GSuite. Cada inici de curs es preveu una formació bàsica per a professorat
nouvingut.

-

Formació inicial en competència digital per l’alumnat: de les hores de lliure
disposició de 1r i 2n d’ESO, es dedica 1 hora setmanal al projecte TAC, en la qual
se’ls ensenya a usar les eines de la GSuite que feim servir al centre.

-

Planificació d’activitats de consolidació de la competència digital: en el
marc del projecte TAC del centre, s’ha fet una planificació de les activitats que
durà a terme l’alumnat del centre. (Veure apartat 3.2)
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Activació aules virtuals i mecanismes unificats de comunicació amb
famílies: les aules virtuals s’activen la primera setmana de curs a totes
assignatures i per grups classe ja que formen part de la metodologia i
recursos utilitzats per tots els docents del centre. La via principal
comunicació amb alumnes i famílies és el correu corporatiu del centre.

les
les
els
de

2.2. Escenari B: Amb mesures restrictives
-

Ensenyament presencial o semipresencial: l’ensenyament serà presencial
pels alumnes de 1r i 2n d’ESO, així com el grup de UEECO, i semipresencial pels
alumnes de 3r i 4t d’ESO. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO assistiran al centre en el
seu horari habitual i es divideixen els grups classe en dos, tots els dies de la
setmana. Pel que fa a 3r i 4t, l’ensenyament serà semipresencial i assistiran al
centre dos dies a la setmana i els altres tres faran ensenyament telemàtic des
de casa.

-

Préstec de dipositius a alumnat vulnerable: El centre disposa de 5 tauletes,
que són propietat de l’AMIPA que pot deixar a aquells alumnes que les
necessitin. També hi ha la possibilitat de sol·licitar dispositius en préstec a
l’IBSteam. Els préstecs de dispositius els gestionarà la Cap d’estudis a partir de
la demanda dels tutors.

-

Detecció de necessitats de connectivitat: en cas de detectar-se una necessitat
de connectivitat, la detecció de la qual es farà a través dels tutors, se sol·licitaran
en préstec targetes SIM a l’IBSteam per a poder-la atendre ja que el centre no
disposa d’aquests recursos.

2.3. Escenari C: Confinament
-

Ensenyament a distància a tots els grups

-

Préstec de dipositius a alumnat vulnerable: El centre disposa de 5 tauletes,
que són propietat de l’AMIPA que pot deixar a aquells alumnes que les
necessitin. També hi ha la possibilitat de sol·licitar dispositius en préstec a
l’IBSteam. Els préstecs de dispositius els gestionarà la Cap d’estudis a partir de
la demanda dels tutors.

-

Detecció de necessitats de connectivitat: en cas de detectar-se una necessitat
de connectivitat, la detecció de la qual es farà a través dels tutors, se sol·licitaran
en préstec targetes SIM a l’IBSteam per a poder-la atendre ja que el centre no
disposa d’aquests recursos.
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3.Continguts del Pla digital de contingència
dels centres
3.1. Organització digital del centre
3.1.1. Elecció d’un entorn digital
Des de l’inici del projecte TAC, ara fa 4 cursos, es va optar per l’entorn digital GSuite de
Google per la seva senzillesa d’ús i capacitat de recursos, ja que compleix la LOPD.
Aquesta elecció va ser votada i aprovada a Claustre i a Consell Escolar a l’inici del
projecte.

3.1.2. Creació d’usuaris
Quan un alumne es matricula al centre, se li crea un correu corporatiu (usuari) a ell/a i
a la família per tal que puguin disposar de les eines necessàries per al seu
aprenentatge i mantenir contacte directe i immediat amb el centre i el seu professorat.
Aquests usuaris es faciliten a alumnes i famílies a principis de setembre, durant la
jornada d’acollida i la reunió inicial de pares.
Pel que fa al professorat, se li crea l’usuari una vegada ha pres possessió al centre i se
li facilita l’accés a totes les unitats compartides.

3.1.3. Creació d’aules digitals
Les aules digitals es creen amb Google Classroom per a cada assignatura i cada grup
classe la primera setmana de setembre.
Consideram que ha de ser així per tal d’unificar criteris i plataformes i que l’alumnat
tengui tota la informació centralitzada en un mateix entorn, és un dels objectius del
nostre projecte TAC.

3.1.4. GestIB famílies
Quan un/a alumne/a es matricula al centre, es facilita a la família el seu usuari del
GestIB per tal que pugui dur a terme les tasques administratives i gestió i control a
través d’aquesta plataforma.

5
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3.2. Competència digital de l’alumnat
Com hem explicat en apartats anteriors, l’alumnat del centre compta amb una hora
setmanal d’activitats de competència digital bàsica, a través del projecte TAC. Aquestes
activitats hauran de treballar els continguts que es detallen en les següents taules en
funció dels destinataris i en la temporització marcada.
Continguts

Nivell

Responsable

Temporitzaci
ó

Ús bàsic del
Chromebook

Chrome OS

1rESO

Dep. EPV

octubre

Gestió del
compte

Perfil personal

1rESO

Dep. EPV

octubre

2n, 3r, 4tESO

Dep. Tecnologia

octubre

Entorn Gsuite

Classroom

1rESO

Dep. EPV

octubre

2n, 3r, 4tESO

Dep. Tecnologia

octubre

1rESO

Dep. EPV

novembre

2n, 3r, 4tESO

Dep. Tecnologia

novembre

1rESO

Dep. EPV

2n trimestre

2n, 3r, 4tESO

Dep. Tecnologia

1rESO

Dep. EPV

octubre

2n, 3r, 4tESO

Dep. Tecnologia

octubre

1rESO

Dep. EPV

1r trimestre

2n, 3r, 4tESO

Dep. Tecnologia

1r trimestre

Presentacions

2n

Dep. Tecnologia

2n trimestre

Full de càlcul

3r, 4tESO

Dep. Tecnologia

2n trimestre

Sites

4tESO

Dep. Tecnologia

2n i 3r
trimestre

3r i 4t ESO

Dep. Tecnologia

2n i 3r
trimestre

Drive

Hangouts meet

Calendar

Documents

Youtube

●

●

Creació i
gestió de
documents
visuals.
Ús i maneig
responsable
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Correu
electrònic
corporatiu

Correu electrònic
corporatiu: ús i
maneig, adjuntar
arxius, etc.

Contrasenyes

Generació de
contrasenyes
segures.
Configuració de wifi

Wifi

Rutines
digitals

●
●

Consulta de
correu
electrònic.
WEB i xarxes
socials de
centre.

1rESO

Dep. EPV

octubre

2n, 3r, 4tESO

Dep. Tecnologia

octubre

1rESO

Dep. EPV

octubre

2n, 3r, 4tESO

Dep. Tecnologia

octubre

1rESO

Dep. EPV

novembre

2n, 3r, 4tESO

Dep. Tecnologia

novembre

1rESO

Dep. EPV

Al llarg del curs

2n, 3r, 4tESO

Dep. Tecnologia

Al llarg del curs

3.3. Comunicació amb famílies i amb l’alumnat
La comunicació amb l’alumnat i les famílies es farà, de manera preferent, a través del
correu electrònic corporatiu de centre. Per a les gestions administratives i/o de control,
les famílies faran servir el GestIB (faltes d’assistència, notes, sancions…). Les vies de
comunicació seran:
● Amb les famílies:
○ Correu corporatiu de centre
○ GestIB
○ Whatsapp unidireccional de centre
○ Pàgina web iesportdalcudia.org
○ Telèfon del centre (971547246)
○
● Amb els alumnes:
○ Correu corporatiu de centre
○ Google Classroom (aula virtual)
○ Videoconferències Hangout Meets de Google
○ Pàgina web iesportdalcudia.org

7
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4.Formació en competència digital
4.1. Formació dels docents
Dins el marc del projecte TAC, també, hi ha previstes formacions pels docents. Com ja
hem dit es fa una formació inicial als docents nouvinguts al centre i una altra
d’aprofundiment pels que ja fa 4 anys que formen part d’aquest projecte.
Concretament, les activitats previstes de formació del professorat són les següents:
Continguts

Responsable

Temporització

Ús bàsic del
Chromebook

Chrome OS

ICONO

08/09/2020 10h
(pendent de
confirmació)

Entorn Gsuite

Classroom

ICONO

08/09/2020 10h
(pendent de
confirmació)

Drive

ICONO

08/09/2020 10h
(pendent de
confirmació)

Hangouts meet

ICONO

08/09/2020 10h
(pendent de
confirmació)

Calendar

ICONO

08/09/2020 10h
(pendent de
confirmació)

Jamboard

Coordinació TIC/TAC

2n trimestre

4.2. Formació de l’alumnat
Veure apartat 3.2. A més a més, d’aquesta formació concreta, dins cada assignatura els
alumnes reforçaran aquests coneixements ja que els hauran de posar en pràctica, en
qualsevol dels escenaris, per seguir les classes.
A més a més d’aquestes formacions, els alumnes disposen d’un apartat amb tutorials a
la web del centre sobre les eines digitals emprades pel centre.

8

Pla digital 2020-2021

IES PORT D'ALCÚDIA

4.3. Formació famílies
A les famílies, se’ls oferirà també una formació a través del projecte TAC del centre.
Concretament, les activitats proposades per a les famílies són:
Continguts

Responsable

Temporització

Classroom

ICONO

Pendent

Calendar

ICONO

Pendent

Correu electrònic
corporatiu: ús i maneig,
adjuntar arxius, etc.

Coordinació
TIC/TAC

Octubre

Coordinació
TIC/TAC

Octubre

Coordinació
TIC/TAC

Octubre

Coordinació
TIC/TAC

Octubre

Entorn Gsuite

Correu electrònic
corporatiu
Contrasenyes
segures
Rutines digitals

-

Consulta de correu
electrònic.
WEB i xarxes
socials de centre.

Gestib

A més a més d’aquestes formacions, les famílies disposen d’un apartat amb tutorials a
la web del centre sobre les eines digitals emprades pel centre.

5.Equipament tecnològic
Pel que fa a l’equipament tecnològic, al centre, cada alumne disposa del seu propi
dispositiu electrònic. Aquest dispositiu forma part del projecte TAC i els alumnes
l’adquireixen la primera vegada que es matriculen al centre.

Nivell

Recursos

1r ESO

Chromebooks

2nESO

Chromebooks

3rESO

Tauletes

4tESO

Tauletes
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A més a més, el centre disposa d’un Chromebook a cada aula i 25 tauletes per a l’ús del
professorat., així com d’un ordinador a cada departament didàctic i 7 ordinadors a la
sala de professors.

6.Recursos humans
El centre disposa d’un coordinador TIC, que serà el responsable d’aquest Pla digital de
contingència i de coordinar-se amb l’IBSteam, i d’una coordinadora TAC que
s’encarregarà de dur a terme el projecte i coordinar les formacions en competència
digital per a professorat, alumnat i famílies.
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Mesures excepcionals degut al COVID-19
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Protocol del servei de cafeteria 2020-2021

1. Finalitats i objectius del nou protocol d’ús de la cafeteria
Davant la crisi de la COVID-19, des del servei de cafeteria establirem les mesures
de prevenció enumerades en aquest document a fi d’evitar qualsevol contagi
dins les nostres instal·lacions.
2. Mesures de prevenció i higiene al servei de cafeteria
S’estableixen les següents mesures per al funcionament de la cafeteria:
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

La zona de darrera la barra i el magatzem només estarà ocupat per una
persona (personal de la cafeteria).
La compra per part dels alumnes es farà seguint un itinerari d’una sol sentit
amb marques al terra separades 1’5m.
El alumnes no podran romandre dins la cafeteria més temps que el necessari
per esperar i ser atesos, és a dir no es podran seure a les taules de la cafeteria.
Les taules de la cafeteria només estaran a disposició del personal docent i
estaran distribuïdes de manera que es pugui garantir el manteniment de la
distància de seguretat interpersonal d’un metre i mig o si no es pot mantenir
aquesta distancia s’instal·laran separacions.
Es senyalitzarà que l’aforament és del 75%.
S’evitarà servir les taules, en cas de d’haver de servir a taules el personal
utilitzarà mascareta.
El servei a barra es farà utilitzant mascareta per part del personal de cafeteria.
Tot el personal de cafeteria tendrà a disposició mascareta higiènica o
quirúrgica.
S’eliminaran els productes d’autoservei: portatovallons, portaescuradents,
vinagreres, setrills i altres utensilis similars. S’utilitzaran productes monodosis,
d’un sol ús o s’oferirà la botella d’oli per a autoservei, que després es
desinfectarà, o la servirà directament el personal de cafeteria.
Es col·locarà un dispensador de gel hidroalcohòlic o desinfectant amb activitat
viricida autoritzada i registrada pel Ministeri de Sanitat, a l’entrada de la
cafeteria.
La treballadora de la cafeteria tendrà aigua i sabó o gel hidroalcohòlic
disponible en tot moment.
Es netejaran i desinfectaran les taules i cadires entre un client i el següent.
En relació a la ventilació es mantendrà la porta oberta el màxim de temps
possible i sempre durant els esplais.
El personal participarà en totes les reunions que el centre convoqui relatives a
les mesures de neteja, desinfecció, actuació davant aparició de símptomes de la
malaltia.
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3. Organització del servei
a. Horaris i torn
La cafeteria estarà oberta de 7:30h a 14:30h i serà cobert per un sol torn
de treballadors.
b. Separacions i delimitació d’espais
Dins la cafeteria es crearan dues zones separades, una per alumnes i una
altra per al personal del centre.
Els alumnes només podran accedir fins a la barra seguint un itinerari
d’un sentit únic. En aquest itinerari hi haurà marques al terra per ajudar
a respectar la distància interpersonal d’un metre i mig.
El personal del centre accedirà a la cafeteria per la mateixa porta i
itinerari fins a la barra que els alumnes però una vegada adquirida la
comanda podrà accedir a la zona de taules
c. Redistribució de mobiliari
S’ha retirat el sofà per evitar elements innecessaris.
Les taules i cadires seran distribuïdes de manera que es pugui garantir el
manteniment de la distància de seguretat interpersonal d’un metre i mig
o si no es pot mantenir aquesta distancia s’instal·laran elements de
separació.
4. Recursos humans
El servei de cafeteria estarà atès per una sola persona.
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Annex IV.
PLA D’ACOLLIDA

0.

JUSTIFICACIÓ

3

1. ACTUACIONS AMB ALUMNAT

3

1.1.Justificació
1.2. Unitat Didàctica 0 tutoria.
1.3. Unitat Didàctica 0 departaments didàctics.
2. ACTUACIONS AMB FAMÍLIES

4

2.1. Justificació.
2.2. Activitats d’acollida.
ESCENARIS A i B:
ESCENARI C:
3. ACTUACIONS AMB PROFESSORAT

5

3.1. Justificació
3.2. Activitats d’acollida.
ESCENARIS A i B:
ESCENARI C:

2

0.

JUSTIFICACIÓ

Segons la Resolució conjunta del conseller d'Educació, Universitat i Recerca i de la
consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures
excepcionals de prevenció, contenció, coordinació i d’organització i funcionament per
fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19 per als centres educatius no
universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021
passam a redactar el Pla d’acollida inclòs al Pla de contingència.
El Pla d’acollida quedarà inclòs al Pla d’acció tutorial del centre.

1. ACTUACIONS AMB ALUMNAT
1.1.Justificació
Aquest pla contempla totes les accions/activitats a desenvolupar la primera, o dues
primeres setmanes del curs, en qualsevol dels escenaris possibles; amb la finalitat
principal de facilitar l’expressió de l’alumnat i escoltar-lo, per tal de potenciar el seu
benestar emocional, afectiu i relacional.
Implica a tots els integrants dels equips docents i per a tots els nivells d’ESO i educació
Bàsica.
Hem assignat tutor i cotutor a cada grup, per afavorir les co-tutories en els escenaris
de confinament o semipresencialitat. La programació conjunta d’una UD zero, serà la
que marcarà totes aquestes primeres activitats de l’alumnat.

1.2. Unitat Didàctica 0 tutoria.
Veure annex 1.2 UD 0 tutoria UNITAT DIDÀCTICA 0 (TUTORIA)

1.3. Unitat Didàctica 0 departaments didàctics.
Veure annex 1.3 UD 0 departaments  GUIÓ_UD0_DEPARTAMENTS DIDÀCTICS
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2. ACTUACIONS AMB FAMÍLIES
2.1. Justificació.
La importància de les famílies en el procés d’ensenyament/aprenentatge dels
fills i la seva participació en la comunitat educativa dels centres és uns dels
fonaments del nostre sistema educatiu.
Les actuals circumstàncies derivades de la pandèmia sanitària fan que la
implicació i coordinació de cada una de les parts de la comunitat educativa sigui
imprescindible pel desenvolupament integral dels alumnes.
Així doncs, la tasca a realitzar des de el centre educatiu també inclou una sèrie
de modificacions per adaptar la nostra tasca a les necessitats actuals de les
famílies.
No poden oblidar el rol d’acompanyament i col·laboració per conèixer les
circumstàncies particulars de cada alumne i poder donar pautes i/o recursos als
familiars que els necessitin, sobretot en els escenaris B i C.

2.2. Activitats d’acollida.
ESCENARIS A i B:
-

-

-

Publicació a la pàgina web del centre d’aquella informació que ens paregui
rellevant per tranquilitzar a les famílies vers el curs 20-21 (mesures de seguretat
i higiene, transport, …)
Reunió informativa 2 i 3 de setembre pels pares de 1r ESO. En aquesta reunió es
tractaran, a més a més del que s’informa cada curs escolar, els següents temes:
● Protocols de seguretat i higiene establerts al centre.
● Pla de contingència del centre.
● Organització de l’IES (tutories i cotutories, mesures d’atenció a la
diversitat, importància de l’ús del correu corporatiu i gestib, …)
● Pautes per a la transició d’etapa.
● Informació dels serveis que ofereix el centre.
Formació digital a les famílies (veure Pla de contingència digital)

ESCENARI C:
-

-

Publicació a la pàgina web del centre d’aquella informació que ens paregui
rellevant per tranquilitzar a les famílies vers el curs 20-21 (mesures de seguretat
i higiene, transport, …)
Reunió informativa a principis de setembre per videoconferència.
Si estiguéssim en escenari C a principis de setembre aquesta reunió informativa
es faria per videoconferència. Es faria més incís en els aspectes que es
contemplen al Pla de contingència a l’escenari C.
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3. ACTUACIONS AMB PROFESSORAT
3.1. Justificació
L’actual situació fa que l’acollida del professorat al centre, principalment el nouvingut,
hagui d’incloure unes informacions que els altres cursos no eren necessàries.
Per aquest motiu s’han redactat les activitats a realitzar al Pla de contingència.

3.2. Activitats d’acollida.
ESCENARIS A i B:
-

-

7 de setembre: Claustre informatiu on s’explicarà el Pla de contingència del
centre i es donaran els horaris al professorat.
7 de setembre: Mostrar les instal·lacions del centre amb la senyalització i
mesures preses arrel d'aquesta nova normalitat.
7 de setembre: Reunió amb el professorat nouvingut: en aquesta reunió es
dona la benvinguda, explica la línea de centre i normes de convivència.
8 de setembre: formació TAC al professorat.
8 setembre: Reunió tutors se’ls donen les llistes de grup, horaris, informació
rellevant dels seus alumnes, …
Explicació de la UD 0 de tutoria, resolució de dubtes, banc de recursos, ...
9 de setembre: Reunions d’equips docents on es coneixen els membres i es
dona la informació de l’alumnat que és necessària per començar el curs.

ESCENARI C:
Les activitats a realitzar seran les mateixes en aquest escenari C però es farien per
videoconferència.
L’activitat de visita al centre es faria de forma virtual, amb un video.
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Annex V.
Protocol de canvi d’escenari
Mesures educatives excepcionals degut al COVID-19
CURS 2020-2021

IES PORT D'ALCÚDIA

1. Possibles escenaris ensenyament curs 2020/2021

2.Canvi d’escenari
El canvi d’escenari vendrà motivat per diferents situacions sanitàries en l’evolució de la pandèmia COVID 19. Les autoritats
sanitàries establiran les directrius segons la situació epidemiològica.
En cas de canvi d’escenari (a nivell global o a nivell de centre):

-

La directora del centre informarà a tota la comunitat educativa (alumnes, famílies, personal docent i no
docent) mitjançant un COMUNICAT que es difondrà via GESTIB i via correu electrònic fent ús del mail
corporatiu de centre o
 n s’indicarà quin és l’escenari i les instruccions per la data, hora i distribució de grups.
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ANNEX 2
Mesures de protecció individual, col·lectiva i control sanitari i pautes per al
correcte ús del material de protecció individual als centres educatius de les Illes
Balears
Les mesures que s’indiquen al present annex, estan subjectes a les modificacions i
rectificacions que es puguin desprendre de les indicacions sanitàries establertes per
la Conselleria de Salut i Consum.
Les mesures incloses en aquest annex es poden completar amb mesures addicionals,
si així fos necessari, prèvia valoració de les autoritats sanitàries, així com també
segons el nivell educatiu i les necessitats maduratives dels grups d’edat.
Es realitzarà el qüestionari de salut, que proporcionarà el Servei de Prevenció de
Riscs Laborals, abans de la incorporació presencial de professorat i personal no
docent. Els qüestionaris de salut en els quals alguna de les tres respostes
sigui positiva, s’han de trametre al Servei de Prevenció de Risc Laborals corresponent,
(vegeu el qüestionari en l’annex 6 d’aquesta Resolució).
I.
1.
I.1.

Mesures de protecció col·lectiva, individual i de control sanitari
Mesures de protecció col·lectiva i individual
Higiene de mans

El rentat de mans amb aigua i sabó és l’acció de prevenció més eficaç i és la primera
opció, en cas que no sigui possible procedir a la neteja freqüent, es disposarà de gel
o solució hidroalcohòlica per mantenir la higiene adequada.
El rentat de mans es farà amb aigua i sabó entre 40 i 60 segons. Quan això no sigui
possible es farà servir solució hidroalcohòlica durant 20 segons.
Les mans s’eixugaran amb paper assecant. S’ha de tirar el paper assecant a una
paperera amb bossa, tapa i pedal.
Tots els lavabos del centre comptaran amb aigua corrent, sabó i paper assecant. Es
revisarà, diàriament, el funcionament de dispensadors de sabó, gel desinfectant,
paper d’un sol ús, etc., i es procedirà a reparar o substituir aquells equips que
presentin avaries. Es farà un registre d’aquestes accions de control, reposició i
reparació com a part de les accions preventives.
S’assegurarà que hi hagi solució hidroalcohòlica a tots els espais (aules, sales de
reunions, secretaria, despatxos, etc.) on no hi hagi lavabo. En el cas d’infants de fins a
sis anys, l’ús de la solució hidroalcohòlica es farà sota la supervisió d’un adult. En
C. del Ter, 16
Polígon de Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacioiuniversitat.caib.es
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menors de sis anys el gel o solució hidroalcohòlica s’utilitzarà sota supervisió i es
tindrà precaució en l’emmagatzematge per evitar ingestes accidentals del producte
(telèfon del Servei d’Informació Toxicològica: 91 562 04 20).
La higiene de mans es realitzarà, com a mínim, en les següents situacions:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

En començar i en finalitzar la jornada.
Després d’anar al lavabo.
Després de tossir, esternudar o mocar-se.
Abans i després del pati.
Abans i després de dinar.
Després de cada contacte amb fluids corporals d’altres persones.
Després de retirar-se els guants, si se n’empren.
Abans i després de posar-se o llevar-se una mascareta.
Sempre que les mans estiguin visiblement brutes.
Després d’usar o compartir espais múltiples o equips (com taules, ratolí
d’ordinador, etc.).
Sempre que s’hagin rebut documents, paquets o mercaderies de l’exterior.

Material necessari per a garantir una correcta higiene de mans:
● Gel o solució hidroalcohòlica.
● Sabó.
● Paper assecant.
● Guants d’un sol ús.
● Contenidor amb bossa, preferiblement amb tapa i pedal.
Hi haurà cartells informatius de la tècnica correcta d’higiene de mans almenys als
lavabos i als llocs que es consideri oportú. Al següent enllaç es poden trobar les
indicacions de la correcte higiene de mans:
http://www.caib.es/sites/coronavirus/f/311791.
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I.2. Ús de guants
L’ús de guants no és recomanable de manera general; s’han d’usar quan hi hagi
d’haver contacte amb fluids corporals, canvi de bolquers i tasques de neteja. En
aquests casos s’han de canviar cada cop que s’hagi d’atendre un infant i s’ha de
realitzar higiene de mans abans i després del seu ús. Els guants són d’un sol ús per a
cada persona, no es poden reutilitzar. No es faran servir tota la jornada laboral.
Abans de posar-se’ls, cal llevar-se anells, polseres, rellotges i altres elements que
poden foradar o esqueixar els guants i s’ha de comprovar que estiguin en bon estat.
L’ús de guants no eximeix del rentat de mans, preferiblement amb aigua i sabó
durant 40 o 60 segons o, si no és possible, amb solució hidroalcohòlica durant 20
segons
Mentre es duguin els guants, no es pot tocar la pell, especialment la cara i els ulls.
Tampoc no es poden fer accions com menjar o beure.
C. del Ter, 16
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Tipus de guants: es faran servir guants de vinil o nitril.
Com llevar-se els guants?
Per llevar-se els guants de manera correcta s’aconsella:
●
●
●
●
●
●
●

Pessigar-ne lleugerament la part inferior.
desplaçar-lo cap a l’exterior.
Retirar-lo sense tocar-ne l’interior.
Recollir-lo amb la mà protegida.
Introduir dos dits en l’interior del guant que encara està posat.
Retirar-lo, girar-lo damunt davall tocant només la part interna.
Llençar-los a la paperera amb tapa i després rentar-se les mans. No s’han de
deixar mai damunt de la taula o altres superfícies.

Infografia sobre la neteja de mans: http://www.caib.es/sites/diversitat/f/311699
I.3. Higiene respiratòria
S’instal·laran mampares de protecció als serveis d’admissió i consergeria si no en
disposen. Es valorarà posar-ne també a la sala d’aïllament.
S’ha de garantir que totes les aules o espais comuns disposen de ventilació; en cas
contrari no es podran emprar.
Tots els espais s’han de ventilar diàriament, el temps necessari per permetre la
renovació de l’aire, un mínim de cinc minuts abans d’iniciar la jornada, després de
cada canvi de classe i després de cada ús.
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Les dependències tenen sistemes de ventilació i climatització mecànica, es recomana
mantenir la climatització a una temperatura entre 23- 26ºC i revisar el nivell de
ventilació perquè la renovació de l’aire de l’exterior sigui suficient. Respecte als
sistemes de ventilació i climatització mecànica, s’han d’utilitzar sistemes que
permetin la renovació de l’aire de manera controlada. En tot cas, s’haurà de reforçar
la neteja i el manteniment dels filtres d’aire dels circuits, d’acord a les recomanacions
de l’instal·lador i del servei de prevenció, i optar, en el cas de ser possible, per equips
amb filtres amb demostrada eficàcia com a barrera de partícules víriques. Cal canviar
la circulació de l’aire a 100 % aire exterior.
Vegeu el document de recomanacions d’operació i manteniment dels sistemes de
climatització i ventilació d’edificis i locals per a la prevenció de la propagació del
SARS-CoV-2:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Recomendaciones_de_operacion_y_mantenimiento.pdf.
Es poden emprar ventiladors de sòtil sempre que hi hagi les finestres obertes, per
permetre l’entrada d’aire de l’exterior
A tots els espais es mantindran les finestres obertes sempre que la climatologia ho
permeti.
S’adoptaran mesures d’higiene respiratòria en tossir o esternudar, cobrint-se la boca
i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador d’un sol ús. Serà necessari llençar el
mocador immediatament a una paperera amb bossa preferiblement amb tapa i
pedal. Cal evitar el fet de tocar-se ulls, nas o boca, i posteriorment s’han de rentar les
mans amb aigua i sabó o amb gel o solució hidroalcohòlica.
D’acord amb el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació
per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la
fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, acordat pel Consell de
Govern, de 19 de juny de 2020 (BOIB núm. 112, de 20 de juny) i amb l’article 6 del
Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l’ús
obligatori de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID19 (BOE, núm. 163 de 10 de juny), és obligatori, per als majors de sis anys, l’ús de
qualsevol tipus de mascaretes, preferentment higièniques o quirúrgiques, que
cobreixin el nas i la boca en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic
o que es trobi obert a el públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància
de seguretat interpersonal d’almenys un metre i mig.
Als diferents espais hi haurà cartells informant la tècnica de correcta higiene
respiratòria i de l’ús correcte de la mascareta.

Tipus de mascaretes:
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●

Mascaretes higièniques, preferiblement reutilitzables, per a l’ús quotidià. Hauran
de complir la normativa UNE 0065: 2020 (reutilitzables) o UNE 0064: 2020 (d’un sol
ús) .

●

Mascaretes quirúrgiques per utilitzar en cas de detecció de símptomes
compatibles amb la COVID-19 (annex 4 i annex 5).
Hauran de complir la normativa UNE EN-14683: 2014.

●

Mascaretes FFP2 sense vàlvula per utilitzar en cas de detecció de símptomes
compatibles amb la COVID-19 (annex 4 i annex 5) únicament si l’alumne que
presenta símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica.
Hauran de complir la normativa UNE EN-149:2001+A1:2010.

Com posar-se la mascareta?
●
●
●
●
●
●
●
●

Rentar-se les mans amb aigua i sabó entre 40-60 segons. Si això no és possible
fer-ho amb solució hidroalcohòlica durant 20 segons.
Agafar la mascareta pels elàstics o cintes i comprovar que està en bon estat.
La part exterior de la mascareta no ha d’entrar en contacte amb la cara.
Cobrir-se la boca i el nas, sense que quedi cap forat entre la cara i la mascareta.
Ajustar-la amb els elàstics a les orelles. Si és amb cintes, ajustar la vareta al nas i
fermar primer la part superior darrera el cap. Fermar la inferior.
Comprovar que la vareta s’ajusta bé damunt el nas.
Intentar no tocar la mascareta. Si es fa, rentar-se de nou les mans.
Canviar la mascareta quan estigui banyada pel seu ús.

Com llevar-se la mascareta?
●
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●
●
●
●

●
●
●
●

Agafar les cintes o els elàstics.
Retirar la mascareta des de darrere cap a davant, mai no s’ha de fer des de la
part davantera (contaminada). Si va fermada, primer es desferma la part interior.
Tirar la mascareta a una paperera amb bossa, i preferiblement amb tapa i pedal.
Mai no s’ha de deixar en una superfície o en terra.
Rentar-se les mans.

Mocadors d’un sol ús.
Mascaretes higièniques (preferentment reutilitzables).
Mascaretes quirúrgiques.
Mascaretes FFP2.

Tot el material d’higiene personal d’un sol ús s’ha de dipositar en una paperera amb
bossa, preferiblement amb tapa i pedal i tractar com a fracció de rebuig (residus
d’origen domèstic).
Enllaç a una infografia sobre com tossir: http://www.caib.es/sites/diversitat/f/311700.
Vídeo sobre l’ús adequat de la mascareta: https://youtu.be/I7QCu9WFc9E.
Pantalla facial
És un protector que cobreix la totalitat o una part de la cara i els ulls.
Es recomana en el cas de detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre
l’alumnat que no pot dur mascareta i protegeix els ulls d’aerosols o per a una
protecció davant gotes de fluids, esquitxades d’agents químics o biològics.
Una vegada retirades es poden netejar amb aigua i sabó o amb alcohol de 70º.
La pantalla facial no eximeix de dur mascareta, excepte en els casos en què aquesta
no es recomana.
Hauran de complir la normativa UNE-EN 166: 2002.
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Bata de protecció
És un protector de la roba de material transpirable, impermeable a tota en tota la
seva extensió. Cal que sigui repel·lent a fluids de gramatge (UNE EN 29.073-1).
Es recomana en el cas de detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre
l’alumnat que no pot dur mascareta i que protegeix d’aerosols, gotes de fluids,
esquitxades d’agents químics o biològics.
I.4. Neteja de superfícies
La neteja i desinfecció de les superfícies es farà seguint les recomanacions de l’annex
3, pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres educatius davant
la COVID-19.
S’ha d’evitar compartir objectes d’ús personal (bolígrafs, pintures, tisores, etc.). Cada
alumne, professor o membre del personal no docent disposarà del seu propi
material. El material complementari i material no estructurat (xumets, tassons, etc.)
quedarà al centre educatiu. Es netejarà diàriament segons les recomanacions
establertes.
No es poden dur de casa juguetes o altres objectes no autoritzats pel centre.
II. Mesures de control
Les persones que presentin símptomes compatibles amb COVID-19, que estiguin en
aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19 o que es trobin en
quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb
símptomes o diagnosticada de COVID-19 no podran assistir al centre.
Tot el personal del centre i els alumnes vigilaran el seu estat de salut i es prendran la
temperatura a diari abans d’anar al centre educatiu. En cas de presentar febre (>
37,5ºC) quedaran al domicili i contactaran amb l’equip sanitari del seu centre de salut.
Se seguiran les indicacions de comunicació de símptomes descrites en els annexos 4
o 5 d’aquesta Resolució, segons pertoqui.
Si el professorat, personal auxiliar i personal no docent del centre educatiu presenta
símptomes compatibles amb SARS-CoV-19 seguirà les pautes de l’annex 5, protocol
d’actuació davant la detecció de símptomes compatible amb COVID-19 entre els
professionals dels centres educatius.
Si durant la jornada escolar qualque alumne del centre educatiu presenta símptomes
compatibles amb SARS-CoV-19 seguirà les pautes de l’annex 4, protocol d’actuació
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davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre l’alumnat del
centre.
III. Mesures de distanciament físic
Per evitar aglomeracions, Les famílies podran accedir a les zones exteriors del recinte
escolar per facilitar les entrades i sortides dels alumnes de menor edat, si així ho
indica el reglament d’organització i funcionament del centre. Entraran dins l’edifici
únicament en cas de necessitat o per indicació del professorat o de l’equip directiu,
complint sempre les mesures de prevenció i higiene i, en cap cas, si presenten
qualsevol símptoma compatible amb COVID-19,o es troben en aïllament per
diagnòstic o en quarantena per contacte estret amb alguna persona amb diagnòstic
confirmat
Es faran servir preferentment les escales. Quan hi hagi ascensor es limitarà el seu ús
al mínim imprescindible i es mantindrà la distància interpersonal de seguretat,
excepte en els casos de persones que precisin assistència, i en aquest cas també es
permetrà que l’usi l’acompanyant.
Es prioritzaran les opcions de mobilitat que millor puguin garantir la distancia
interpersonal de seguretat (bicicleta, caminar). Es fomentaran les rutes segures per
anar i tornar de l’escola, en col·laboració amb els ajuntaments.
1. Garantia de distància mínima d’un metre i mig
S’ha de garantir la separació mínima d’un metre i mig entre persones (professorat,
alumnat, personal d’administració i serveis, proveïdors i visitants) en totes les
activitats que ho permetin, incloses les entrades i sortides de l’aula.
S’establirà un aforament màxim a tots els espais del centre i es garantirà la distància
mínima d’un metre i mig o de 2.25 m2 per persona, i es retolarà a l’entrada de cada
espai.
En tots els nivells educatius es minimitzaran els canvis d’aula dels alumnes i docents,
per evitar així el contacte dels docents amb diversos grups d’alumnes.
S’establirà direccionalitat als passadissos per minimitzar els encreuaments sempre
que sigui possible. Es marcaran línies al terra amb la direccionalitat i amb la
separació mínima on sigui necessari esperar torn per accedir a algun lloc.
Si és possible, s’habilitarà l’entrada i la sortida del recinte per portes diferents per
facilitar l’entrada i sortida esglaonada de l’alumnat.
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Es fomentaran les activitats exteriors sempre que sigui possible. Els gimnasos, sales
de psicomotricitat, etc., s’adaptaran a les necessitats del seu ús i s’asseguraran les
mesures de seguretat i higiene. L’educació física i altres activitats similars es
realitzaran prioritàriament al pati o altres espais comunitaris. Els centres amb
instal·lacions esportives es regeixen per les mesures relatives a les condicions en les
quals s’ha de desenvolupar l’activitat esportiva, segons el punt VII del Pla de Mesures
Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària
Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició
cap a una Nova Normalitat, acordat pel Consell de Govern, de 19 de juny de 2020
(BOIB núm. 112, de 20 de juny).
Es prioritzaran les reunions per videoconferència. En cas de reunions presencials per
a un màxim de 25 participants, s’ha de garantir la distància mínima d’un metre i mig.
S’organitzaran torns per al temps d’esplai al pati i evitar contacte físic, diferenciats
per edats, tenint en compte els grups de convivència estable, en franges horàries o
espais diferents.
IV. Altres mesures
No es recomana que els acompanyants entrin en l’aula de 0-3 anys, en cas
excepcional que ho hagin de fer, es posaran peücs d’un sol ús.
El personal dels centres 0-6 anys i els infants utilitzaran un calçat diferent dins l’aula,
que quedarà al centre. Es recomana una neteja diària de bates i un ús de roba
exclusiva durant la jornada laboral.
La zona d’esplai de parc infantil (gronxadors, tobogan, etc.) s’utilitzarà d’acord amb
les mesures específiques relatives a les activitats social, apartat 1: Parcs infantils d’ús
públic del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer
Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3
del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, acordat pel Consell de Govern,
de 19 de juny de 2020 (BOIB núm. 112, de 20 de juny), o en funció de la normativa
vigent. S’ha de dur a terme de manera diària la neteja i desinfecció de les
instal·lacions, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüent.
Les fonts d’aigua de la zona d’esplai no es poden utilitzar. S’ha d’evitar l’ús compartit
de botelles o bidons.
Material: Peücs d’un sol ús.
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ANNEX 4
Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19
entre l’alumnat del centre
Aquest protocol serà revisat segons l’evolució de la pandèmia.
Existirà un canal de comunicació entre el centre educatiu i el centre de salut de
referència amb l’objectiu de facilitar la resolució de dubtes en relació amb les
mesures a dur a terme en promoció de la salut, prevenció i protecció, així com per
coordinar les actuacions davant alumnes amb problemes de salut.
Els objectius d’aquest protocol són:
●

●
●

Establir les indicacions i mesures que permetin la vigilància de l’alumnat per
identificar, a partir dels primers símptomes i de forma ràpida, els casos
sospitosos que puguin tenir la infecció per SARS-CoV-2 activa per tal d’aïllar-los, ja
que poden transmetre la malaltia.
Realitzar les primeres actuacions al centre educatiu.
Informar a les autoritats sanitàries dels contactes estrets del centre educatiu, si
es confirma el cas.

Per poder dur a terme aquests objectius és necessari seguir el següent protocol
1. Establir la coordinació entre els centres de salut i el centre educatiu
—

S’establirà un canal de comunicació fluid entre el centre educatiu i el centre de
salut de referència, a través de la comissió de salut del centre educatiu, que
disposarà de les hores de coordinació necessàries per dur a terme aquesta tasca,
amb l’objectiu de facilitar la resolució de dubtes en relació amb les mesures de
promoció de la salut, prevenció i protecció, així com per coordinar les actuacions
davant alumnes amb problemes de salut i d’alumnes que iniciïn símptomes
compatibles amb COVID-19 al centre educatiu.

2. Informació a la comunitat educativa
—

—
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Tot el personal del centre educatiu ha de conèixer el present protocol. L’equip
directiu i la persona coordinadora de la comissió de salut han d’adoptar les
mesures conduents a assegurar que així sigui.
Les famílies i l’alumnat (segons el seu nivell de maduresa) han d’estar informades
d’aquest protocol a través dels mecanismes oficials que tingui establert el centre
educatiu.

39

3. Símptomes compatibles amb la COVID-19
Es considerarà que un alumne pot ser cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2, segons
la definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia de infecció
respiratòria aguda d’aparició sobtada que cursa amb els següents símptomes:
—
—

Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’aire.
En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds,
mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits.

Aquests són els que actualment té definits el Ministeri de Sanitat, poden estar
sotmesos a canvis.
4. Vigilància de l’alumnat relacionada amb la COVID-19
—
—
—

Tot l’alumnat abans d’anar a l’escola s’ha de prendre la temperatura a casa, si
l’alumne té més de 37,5ºC no podrà acudir al centre.
Si l’aparició de símptomes es produeix a casa, l’alumne ha de quedar al seu
domicili i contactar amb els serveis sanitaris.
No podran acudir al centre l’alumnat que estigui en aïllament domiciliari degut a
un diagnòstic per COVID-19, o els que es trobin en un període de quarantena
domiciliària per haver tingut contacte estret* amb alguna persona amb
símptomes o diagnòstic de COVID-19.
*Es defineix com a contacte estret:
●

●
●

Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas: personal sanitari o sociosanitari que
no hagi emprat les mesures de protecció adequades, membres familiars o persones que
hagin tingut algun altre tipus de contacte físic similar.
Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas, a una distància menor de dos
metres (exemple: convivents, visites) i durant més de quinze minuts.
En un avió, vaixell, tren o altre mitjà de transport terrestre de llarg recorregut (sempre que es
pugui identificar l’accés als viatgers) els passatgers situats en un radi de dos seients al voltant
d’un cas i la tripulació que hagi tingut contacte amb aquest cas.

5. Actuació davant l’aparició de símptomes en un alumne al centre educatiu
A l’alumne que durant la jornada escolar presenti algun símptomes d’infecció per
COVID-19 l’adult que hagi detectat el cas, llevat que sigui personal sensible a la
COVID-19, el conduirà a l’espai que el centre hagi habilitat com a sala d’aïllament
(vegeu el punt 7 d’aquest protocol), se li posarà una mascareta quirúrgica si té més
de sis anys, l’adult es posarà la mascareta quirúrgica i ambdós es rentaran les
mans. No s’obligarà a dur la mascareta als infants menors de 6 anys, a l’alumnat amb
problemes respiratoris, als que tinguin dificultat per llevar-se la mascareta per si sols
i als que tenen alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
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Si l’alumne que presenta símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica,
l’adult que l’acompanyarà farà ús d’una mascareta de protecció FFP2 sense vàlvula, a
més d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús.
No es deixarà l’alumne sol en cap moment, però es mantindran sempre que sigui
possible les mesures de distanciament físic, tenint en compte l’edat de l’infant. Si la
sala disposa de mampara de protecció se’n podrà fer ús sempre que l’edat i situació
de l’alumne així ho permeti.
En el cas de percebre que l’alumne que comença a tenir símptomes es troba en
una situació de gravetat o té dificultat per respirar, s’avisarà el 061 i se seguiran
les instruccions que indiquen.
L’adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb l’alumne fins que un familiar o
tutor legal el vagi a recollir. S’evitarà que altres adults del centre educatiu entrin en
contacte amb l’alumne, per evitar possibles contagis.
S’avisarà el pare, mare o tutor legal perquè recullin el seu fill o filla i es posin en
contacte al més aviat possible amb el seu l’equip sanitari de referència de l’alumne,
per tal d’avaluar el seu estat de salut i realitzar les actuacions oportunes.
El trasllat al domicili es realitzarà sempre que es pugui garantir un trasllat segur i no
utilitzarà transport públic. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur s’avisarà al 061 i
se seguiran les seves instruccions.
Si l’equip sanitari de referència de l’alumne, després de la valoració clínica, considera
que ha de fer una prova diagnòstica de COVID-19 (PCR) aquesta és realitzarà al lloc
que indiqui l’equip sanitari.
Davant el cas d’un alumne amb símptomes sospitosos, es valorarà l’actuació amb la
resta de l’alumnat i el personal del centre educatiu que es consideri contacte estret,
d’acord amb la situació epidemiològica del moment i la vulnerabilitat de l’alumnat i
dels professionals del centre.
Si s’ha de realitzar l’estudi de contactes estrets, les autoritats sanitàries podran
demanar al centre educatiu els llistats de l’alumnat i personal del centre que ha estat
en contacte estret amb el possible cas per indicar les actuacions a dur a terme. A
aquest efecte, tal com s’especifica en l’apartat III.16 de l’annex 1 d’aquesta Resolució,
els centres educatius han de disposar de registres d’assistència diària a totes les
activitats del centre.
6. Actuació si el cas es confirma
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Si hi ha un cas positiu al centre, les autoritats sanitàries indicaran al centre educatiu
les mesures a prendre. Algunes d’aquestes mesures estan per determinar i es faran
arribar als centres educatius abans de l’inici de curs.
7. Sala d’aïllament
Tots els centres educatius han de habilitar un espai del centre (sala, despatx…) com a
sala d’aïllament per usar en cas de sospita d’un cas de COVID-19. S’ha d’identificar
com a tal mitjançant cartelleria.
Aquest espai ha de ser una sala, despatx o habitació que es pugui ventilar i estigui
condicionada per poder respectar les distàncies. S’ha de procurar que en aquest
espai hi hagi el mínim material possible i s’hagin retirat tots els objectes que puguin
dificultar després una bona neteja.
Hi ha d’haver tot el material de protecció dins una capsa estanca: mascaretes
quirúrgiques per a l’alumne i l’adult i, per si l’alumne no es pot posar una mascareta
quirúrgica, mascaretes de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d’un
sol ús.
Disposarà d’una paperera amb bossa, tapa i pedal, on tirar mascaretes, mocadors
d’un sol ús, etc.
En el cas que l’alumne sigui suficientment autònom, es pot tenir una mampara
protectora per separar-lo de la persona que l’acompanya per tal d’augmentar la
seguretat.
S’han de tenir preparats elements perquè l’alumne pugui jugar i distreure’s, si el seu
estat de salut ho permet, que després es netejaran segons l’establert en l’annex 3,
pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres educatius davant la
COVID-19.
Per a més informació:
En els següents enllaços es pot trobar informació sobre diferents aspectes
relacionats amb la infecció per SARS-CoV-2 a la infància:
●
●
●
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Canal de Youtube de la Conselleria de Salut i Consum:
https://www.youtube.com/channel/UCMJ1V07HJyRIjm6eR2VpkhQ .
Coronavirus GOIB. Infància i COVID-19:
http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/infancia_i_covid-19/.
Coronavirus GOIB. Informació per a la Ciutadania:
http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/informacion_general_sobre_el_covid-19/.
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●
●
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Servei d’Atenció a la Diversitat de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca:
http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/inici-56096/?campa=yes.
Ministeri d’Educació i Formació Professional:
http://www.educacionyfp.gob.es/destacados/covid19.html#ancla01-1.
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ANNEX 5
Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19
entre els professionals dels centres educatius
Aquest document pot estar subjecte a canvis tant pel Ministeri de Sanitat com per la
Direcció General de Salut Pública i Participació i per la normativa vigent. Se seguirà el
protocol vigent en cada moment.
L’epidèmia de COVID-19 fa necessari establir un protocol d’actuació del professorat i
la resta de professionals amb símptomes compatibles.
Es fa imprescindible identificar els casos sospitosos per poder procedir a l’aïllament
del cas fins que es coneguin el resultat de les proves diagnòstiques. Si el cas es
confirma s’iniciarà l’estudi dels contactes estrets.
Existirà un canal de comunicació entre el centre educatiu i el Servei de Prevenció de
Riscs Laborals (per correu electrònic o al telèfon del SPRL) amb l’objectiu de facilitar la
resolució de dubtes en relació amb les mesures a dur a terme en prevenció, higiene i
promoció de la salut, així com per coordinar les actuacions davant professionals amb
problemes de salut.
Els símptomes més comuns compatibles amb la COVID-19 inclouen febre, tos i
sensació de falta d’aire. En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de
l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea
i vòmits. Els símptomes solen aparèixer de forma sobtada.
Tots els professionals, docents i no docents abans d’anar al centre educatiu, s’han de
prendre la temperatura. Si presenten més de 37,5º han de quedar al seu domicili,
avisar l’equip directiu, el seu equip de salut i el servei de prevenció de riscs laborals
respectiu.
Si l’aparició de símptomes es produeix a casa, la persona ha de quedar al seu
domicili. Tampoc no podran anar al centre les persones que estiguin en aïllament
domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19, o les que es trobin en un període de
quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb
símptomes o diagnosi de COVID-19.
Es classifica com a contacte estret:
●

C. del Ter, 16
Polígon de Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacioiuniversitat.caib.es

Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas: personal sanitari o
sociosanitari que no hagi emprat les mesures de protecció adequades, membres
familiars o persones que hagin tingut algun altre tipus de contacte físic similar.
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●

●

Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas, a una distància
menor de dos metres (exemple: convivents, visites) i durant més de quinze
minuts.
En un avió, vaixell, tren o altre mitjà de transport terrestre de llarg recorregut els
passatgers situats en un radi de dos seients al voltant d’un cas i la tripulació que
hagi tingut contacte amb aquest cas.

Actuació en el cas que la persona treballadora presenti símptomes compatibles
amb infecció per SARS-CoV-2 al centre educatiu
S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica, s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó
durant 40-60 segons o amb solució hidroalcohòlica durant 20 segons.
S’ha d’avisar de la situació a una persona de l’equip directiu, per via telefònica.
La persona treballadora que comença a tenir símptomes, dins el mateix centre,
compatibles d’aquesta malaltia durant la jornada escolar, ha d’evitar, tant com sigui
possible, passar per zones del centre on hi hagi concurrència de docents, personal no
docent o alumnes.
Aquesta persona amb símptomes deixarà l’activitat que està realitzant i partirà al seu
domicili, sempre que es pugui garantir un trasllat segur, i no utilitzarà transport
públic. Contactarà amb el Servei de Prevenció de Riscs Laborals i amb el seu centre
de salut. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur, s’avisarà el 061 i se seguiran les
seves instruccions.
En cas d’haver de demorar la partida al seu domicili, es retirarà a la sala d’aïllament
habilitada al centre d’acord amb el que s’especifica en l’annex 4 d’aquesta Resolució.
Durà en tot moment mascareta quirúrgica.
En cas de percebre que la persona que comença a tenir símptomes està en una
situació de gravetat o té dificultat per a respirar, s’avisarà el 061.
Al domicili, s’han de seguir les recomanacions que apareixen a:
●

●

Passes sobre com actuar en cas de tenir símptomes de COVID-19:
https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid2019/3736-passes-sobre-com-actuar-en-cas-de-tenir-simptomes-de-covid-19.
Recomendaciones para el aislamiento domiciliario en casos leves de COVID-19:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf.

Una vegada la persona amb símptomes hagi sortit del centre educatiu, els espais on
hagi estat (aula, sala, despatxos) s’hauran de netejar seguint el protocol descrit en
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l’annex 3, pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres educatius
davant la COVID-19. Un cop realitzada la desinfecció es podrà tornar a emprar.
Estudi de contactes
El seguiment de contactes estrets laborals d’un cas es realitzarà des del Servei de
Prevenció de Riscs Laborals respectiu, se seguirà el procediment d’estudi de
contactes estrets del Ministeri de Sanitat o del Servei d’Epidemiologia de la Direcció
General de Salut Pública i Participació.
El centre educatiu ha de col·laborar quan es requereixi informació.
Coordinació d’activitats empresarials
D’acord amb el que disposa el punt 2 de l’art. 24 de la LPRL, el titular del centre ha de
realitzar les actuacions necessàries per garantir a tot el personal que desenvolupi les
tasques en el centre educatiu d’acord amb les mesures preventives establertes en
aquest informe, així com garantir que disposin del material de protecció individual
(mascaretes, guants...) inclòs en aquest informe.
Una vegada que les mesures preventives s’hagin dut a terme, es comunicaran al
Servei de Prevenció de Riscs Laborals.
Per a més informació es poden consultar els següents documents:
●

●

●
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Nota interpretativa de los escenarios de riesgo de exposición establecidos en el
procedimiento de actuación para los servicios:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/NOTA_INTERPRETATIVA_TABLA_1_PROCEDIMIENTO_SPRL.pdf.
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARS-CoV2-2:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf.
Información científico-técnica enfermedad por coronavirus, COVID-19:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/ITCoronavirus.pdf.
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ANNEX 9
Protocol per al servei de transport escolar
Les mesures que s’indiquen al present annex, estan subjectes a les modificacions i
rectificacions que es puguin desprendre de les indicacions sanitàries establertes per
la Conselleria de Salut i Consum.
Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la COVID-19
al Servei de Transport Escolar
De manera general es mantindran les següents mesures de prevenció, higiene i
protecció:
Ús obligatori de mascaretes
Actualment, l’ús de la mascareta és obligatòria per als usuaris majors de 6 anys i
recomanat per als infants majors de 3 anys, abans de pujar al vehicle i durant el
trajecte fins arribar al centre educatiu o parada. Per això el servei de transport haurà
de disposar de mascaretes higièniques per proporcionar-ne a l’alumnat en cas d’oblit,
amb la coordinació del centre educatiu. (Vegeu l’annex 2 d’aquesta Resolució).
No serà obligatori l’ús de mascareta en el cas que hagi alumnes amb qualque
malaltia, dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de la mascareta o
que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per
llevar-se-la, o presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
En aquests casos es poden habilitar les primeres files del vehicle per aquests usuaris,
mantenir la distància de seguretat entre seients, o qualsevol altre que resulti viable,
etc.
Assignació de seients
Es prioritzarà l’ús del servei en els ensenyament obligatoris, tal com es preveu a
l’Ordre del conseller d’Educació i cultura de 2 de juliol de 2005, per la qual es regula
els transport escolar en els centres docents públics de la CAIB.
S’assignarà i s’organitzarà la distribució dels alumnes dins el transport, combinant les
edats dels usuaris amb els grups de convivència estable i limitant les interaccions
físiques. Es prestarà especial atenció a l’habilitació d’espais per a persones amb
discapacitat. La distribució la realitzarà a principi de curs per part de l’acompanyant
del servei.
Els alumnes esperaran en les parades, mantenint les distàncies i en ordre per accedir
al vehicle en fila i per la porta de davant, amb la distribució prevista des de darrera
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cap endavant. La baixada es farà en l’ordre invers, sense aglomeracions, en calma i
evitant contactes.
En les rutes compartides s’efectuarà d’igual manera, mantenint els espais habilitats
pels alumnes de cada centre.
Caldrà tenir en compte els horaris de les rutes i centres escolars. S’haurà de preveure
que aquesta situació implicarà més temps en les entrades i sortides del servei.
Es col·laborarà amb la direcció del centre en tot allò que pugui contribuir a la millora
del servei, com per a la distribució de seients per grups de convivència estable.
Neteja, desinfecció i ventilació en els vehicles
Els alumnes abans de pujar i baixar del vehicle hauran de rentar-se les mans amb gel
hidroalcohòlic.
L’empresa haurà de disposar de gel hidroalcohòlic, en coordinació amb el centre
educatiu, i serà l’encarregada de dur a terme les mesures de seguretat, neteja,
ventilació i desinfecció del vehicle, entre torns o rutes i seguint la normativa vigent en
quant l’ús dels productes autoritzats per les autoritats sanitàries.
En el cas que hi ha hagi qualque cas de COVID-19, l’empresa haurà d’aplicar les
mesures de desinfecció, segons normativa vigent. I en tot cas seguir les
recomanacions (annex 3 de la present Resolució).
Formació, informació i comunicació sobre casos de COVID-19
Les empreses seran les encarregades de formar i informar als seus treballadors en
quant al procediment de treball establert per al control de risc de la infecció per la
COVID-19.
Davant l’existència de casos positius de COVID-19, se seguirà la gestió de casos,
segons la normativa vigent.
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