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1. INTRODUCCIÓ  

Es  fa  necessari  reprendre  l'ac�vitat  presencial,  però  adoptant  una  sèrie  de  mesures  de  protecció  i                

prevenció   davant   la   COVID-19   que   garan�squen   que   es   fa   de   manera   segura.  

 

El  començament  del  curs  2020-2021  s'ha  de  fer  a  par�r  d'una  planificació  profunda  i  rigorosa  que                 

permeta,  a  més  d'establir  les  mesures  necessàries  per  a  previndre  i  controlar  la  pandèmia,  complir  els                 

objec�us  educa�us i  de  sociabilitat,  que  afavorisquen  el  desenvolupament  òp�m  de  la  infància  i               

l'adolescència,  pal·liar  la  bretxa  educa�va  generada,  previndre  el  fracàs  escolar,  l'abandó  educa�u             

primerenc   i   garan�r   l'equitat.  

 
 
 

Aquest  document  té  el  següent  propòsit: Fer  recomanacions  en  relació  a  les  mesures  de  protecció  i                 

prevenció  enfront  del  SARS-CoV-2  en  el  curs  2020-2021,  tant  en  l'ac�vitat  educa�va  com  en  els  serveis                 

complementaris   (menjador   i   transport   escolar).  

 

Objec�us:  
 
 

1. Crear  entorns  escolars  saludables  i  segurs  en  el  context  de  la  pandèmia  per  COVID-19,  a  través                 

de  l'aplicació  de  mesures  de  promoció  de  la  salut,  protecció  i  prevenció  adaptades  a  les                

diferents   etapes   educa�ves.  

 

2. Facilitar  la  ges�ó  adequada  dels  casos  amb  SARS-CoV-2  a  través  de  l'establiment  de  protocols               

d'actuació   i   coordinació   fac�bles.  

 

Principis  bàsics  de  prevenció: el  coneixement  dels  principis  bàsics  de  prevenció  i  la  posada  en  pràc�ca                 

de  mesures  coherents  en  els  centres  educa�us  contribuirà  al  fet  que  la  comunitat  escolar  (alumnat,                

professorat,  personal  d'administració  i  serveis,  mares,  pares  i  tutors  legals)  desenvolupen  la  seua              

ac�vitat   contribuint   a   frenar   la   transmissió   del   virus   SARS-CoV-2.  

 

Principis   bàsics   i   mesures   de   funcionament :  
 
 

A. Informació   sobre   el   SARS-CoV-2   i   la   COVID-19  

B. Limitació  o  control  del  contacte  interpersonal.  La  limitació  del  contacte  �sic  es             

man�ndrà:  

3  



/

 

• possibilitant   una   distància   interpersonal   d'1,5   metres  

• mitjançant   l'ús   de   mascareta   higiènica   o   quirúrgica  

• i/o   conformant   grups   de   convivència   estable.  
 
 

C. Mesures  de  prevenció  personal.  La  higiene  adequada  de  mans  i  la  higiene  respiratòria              

(esternudar  i  tossir  en  el  plec  del  colze  i  u�lització  de  mocadors  de  paper)  són  mesures                 

bàsiques   per   a   evitar   la   transmissió.  

D. Neteja  i  ven�lació.  La  neteja  i  desinfecció  d'aules,  espais  comuns  i  instal·lacions,  i  la               

ven�lació   freqüent   dels   espais   de   convivència   seran   objecte   d'especial   atenció.  

E. Ges�ó  de  casos.  La  protocol·lització  per  a  un  adequat  i  primerenc  maneig  d'una  situació               

de   sospita   o   aparició   d'un   cas.  

 

2. GLOSSARI  

Grup  de  convivència  estable  (GCE): és  el  grup  estable  de  l’alumnat  amb  la  seua  tutora  o  tutor,  en  el                    

marc  del  qual  les  persones  que  formen  part  del  grup  podran  socialitzar  i  jugar  entre  si,  sense  haver  de                    

man�ndre  la  distància  interpersonal  de  manera  estricta,  u�litzant  mascareta  higiénica  a  par�r  dels  6               

anys.  Aquests  GCE  hauran  d’evitar  la  interacció-  amb  altres  grups  del  centre  educa�u,  de  manera  que                 

limiten  al  ma,xim  el  nombre  de  contactes,  amb  la  finalitat  de  garan�r  la  traçabilitat  i  la  ges�ó-  dels                   

possibles   casos   que   es   puguen   produir.   

El   personal   de   suport   docent   i   no   docent   que   no   forme   part   del   GCE   i   hi   interactue   haurà,   de   portar  

mascareta   higiènica   i   man�ndre   la   distància   interpersonal.   

Grups  no  configurats  com  a  GCE: la  seua  organització-  a  l’aula  s’ha  de  conformar  respectant  la                 

distància  mínima  interpersonal  d’1,5  m  i  l’u-s  de  mascareta  higiénica  a  par�r  dels  6  anys.  El  personal                  

de  suport  docent  i  no  docent  que  hi  interactue  haurà,  de  portar  mascareta  higiènica  i  man�ndre  la                  

distància   interpersonal.   

Brot :  qualsevol  agrupació-  de  3  casos  o  me-s  amb  infecció-  ac�va  en  els  quals  s’haja  establert  un                  

vincle  epidemiologic  segons  el  que  recull  l’ Estratègia  de  detecció  precoç,  vigilància  i  control  de               

COVID-19 .  La  declaració-  de  brot  la  determinara,  el  centre  de  Salut  Pública  del  departament  on  es�ga                 

ubicat   el   centre   educa�u.   

Cas  sospitós :  persona  amb  un  quadre  clínic  d'infecció  respirato,ria  aguda  d’aparicio-  sobtada  de              

qualsevol  gravetat  que  te-,  entre  altres,  febre,  tos  o  sensació-  de  falta  d’aire.  Altres  símptomes  com                 

mal  de  gola,  pèrdua  de  l’olfacte,  pèrdua  del  gust,  dolors  musculars,  diarrees,  dolor  toràcic  o  cefalees,                 
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entre  altres,  poden  ser  considerats  també  símptomes  de  sospita  d'infecció-  per  SARS-CoV-2  segons              

criteri   clínic.   

Cas   confirmat   amb   infecció   ac�va :   

•   Persona   que   compleix   el   criteri   clínic   de   cas   sospitós-s   amb   PCR   posi�va.   

•   Persona   asimptoma�ca   amb   PCR   posi�va.   

Cas  confirmat  amb  infecció  resolta: persona  asimptoma�ca  amb  serologia  IgG  posi�va            

independentment   del   resultat   de   la   PCR   (PCR   posi�va,   PCR   nega�va   o   no   feta).   

Cas   descartat :   cas   sospitós-s   amb   PCR   nega�va.   

Contacte  estret  en  l’àmbit  d’un  centre  educa�u :  son  tots  els  membres  d’un  grup  de  convivència                

estable  (GCE).  En  el  cas  de  grups  no  configurats  com  a  GCE,  els  membres  que  no  hagen  man�ngut  les                    

mesures  de  prevenció-  (distància  �sica  superior  a  1,5  metres,  u-s  de  mascares,  etc.)  en  els  2  dies                  

previs   a   l’inici   de   símptomes   del   cas.   Addicionalment,   les   unitats   de   vigilància   epidemiològica   3   

podran   definir   altres   contactes   estrets   en   l’a,mbit   educa�u,   segons   les   circumstàncies.   

Contacte  estret  en  el  transport  escolar: les  persones  situades  en  un  radi  de  dos  seients  al  voltant  del                   

cas,  tal  com  estableix  l’ Estratègia  de  detecció  precoç,  vigilància  i  control  de  COVID-19 del  Ministeri  de                 

Sanitat.   

Contacte  estret  en  el  menjador  escolar :  les  persones  que  hagen  estat  en  el  mateix  lloc  que  un  cas,  a                    

una   distància   de   menys   de   2   metres,   en   els   2   dies   previs   a   l’inici   de   símptomes   del   cas.   

Responsable  COVID-19  en  el  centre  educa�u :  el  director  o  directora  del  centre  o  la  persona  en  qui                  

delegue,  sera,  el/la  responsable  de  coordinar  la  ges�ó  de  les  ac�vitats  en  el  centre  educa�u  sobre  els                  

possibles   casos.   

Referent  COVID-19  en  atenció  primària :  e-s  el  coordinador  de  medicina  o  d’infermeria  del  centre  de                

salut  referent  al  centre  educa�u  en  altres  qües�ons  de  salut,  d’acord  amb  l’ar�cle  59  de  la  Llei                  

10/2014,  de  salut  de  la  Comunitat  Valenciana,  i  la  Resolució  conjunta  d’1  de  setembre  de  2016,  de  les                   

conselleries   amb   competències   en   educació   i   sanitat.   

Coordinador/a  COVID-19 :  professional  de  Salut  Pública  que  fa  la  vigilància  epidemiològica,  amb  un              
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paper  fonamental  en  l'estratègia  de  seguiment  de  casos  i  contenció  dels  brots  de  la  infecció-  que                 

�nguen   lloc   al   centre   educa�u.   

Espai  COVID-19: zona  reservada  per  a  l'aïllament  dins  d’un  centre  educa�u.  Ha  de  ser  d'ús  individual,                 

amb  bona  ven�lació,  de  neteja  fàcil  i  �ndre  el  material  de  proteccio-  necessari  dins  d’una  caixa                 

estanca  (mascaretes  quirúrgiques  per  a  l’alumnat  i  la  persona  adulta  acompanyant  i,  per  si  l’alumne  o                 

l’alumna  no  es  pot  posar  una  mascareta  quiru-rgica,  mascareta  de  protecció  FFP2  sense  vàlvula,               

pantalles  facials  i  bates  d’un  sol  ús).  A  me-s,  ha  de  disposar  d’una  paperera  amb  bossa  i,  si  pot  ser,                     

amb   tapa   i   pedal.   

 
 

3. PLA   D’ACOLLIDA:  
 

Aquest  la  tornada  a  l’escola  cobra  especial  importància.  És  per  això  que  el  centre  ha  elaborat  un  pla                   

d’acollida  per  a  tot  l’alumnat,  que  es  durà  a  terme  els  primers  dies  d’escola.  L’objec�u  d’aquest  pla  és  que                    

l’alumnat  �nga  una  entrada  amable  després  de  tant  de  temps  sense  vindre  a  l’escola,  i  puga  expressar  els                   

seus  sen�ments  i  escoltar  les  experiències  dels  companys  i  companyes.  Valorem  el  temps  que  ha  passat  des                  

de  que  ens  confinaren  en  març  del  2020,  i  és  per  això  que  hem  realitzat  aquest  pla  amb  la  màxima                     

sensibilitat,   prevenció   i   convicció,   per   a   donar   la   millor   resposta   possible.   

El   pla   d’acollida   s’adjunta   als   Annexes   del   present   document.  

 
 

4. INFORMACIÓ   AL   VOLTANT   DEL   SARS   COVID-19  
 
 

● Davant  qualsevol  problema  de  salut  i  el  seu  maneig  totes  les  persones  han  de  man�ndre's                

informades   i   adoptar   les   mesures   de   prevenció   individuals   i   col·lec�ves   recomanades.  

És  important  que  les  persones  puguen  comprendre  què  succeeix  i  el  paper  que  els  correspon  exercir,  tant                  

per   a   protegir-se   com   per   a   protegir   els   altres.  

 

● Cada  cicle  dissenyarà  i  implementarà  ac�vitats  d'informació  i  formació  sobre  la  COVID-19  i  les               

mesures  de  protecció,  prevenció  i  promoció  de  salut  a  l'alumnat.  Es  divulgarà  la  informació  necessària  a  les                  

famílies.  

● Els  con�nguts  bàsics  d'aquestes  accions  seran:  els  símptomes  de  la  malal�a,  com  cal  actuar  davant                

l'aparició  de  símptomes,  mesures  de  distància  interpersonal,  higiene  de  mans  i  altres  mesures  de  prevenció                

personal,  ús  adequat  de  mascareta,  interacció  entre  els  éssers  humans  i  l'entorn,  foment  de  la                

corresponsabilitat   en   la   salut   pròpia   i   la   dels   altres   i   prevenció   de   l'es�gma.  
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● Es   realitzarà   un   recordatori   al   començament   del   ma�   sobre   les   mesures   bàsiques.  

 

● Es   demanarà   la   implicació   a   les   famílies   apel·lant   a   la   seua   responsabilitat.  
 
 
Preguntes   i   respostes   sobre   el   nou   coronavirus   (COVID-19).   Ministeri   de   Sanitat  

h�ps:// www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov -china/documentos/2020_0 

6_22_preguntas_respuestas_2019-ncov-2.pdf  

 

5. REQUISITS   PER   A   L’ACCÉS   AL   CENTRE   EDUCATIU  

La   família   o   figures   parentals   de   l’alumne   o   alumna   i   l’alumnat   major   d’edat   hauran   de   signar   un  

compromí-s   d’acudir   sense   sí-m   ptomes   al   centre   (annex   1).   

•    Alumnat :   

•  En  l’alumnat  que  presente  condicions  de  salut  que  els  faça  mes  vulnerables,  com  ara  malal�es                 

cròniques  de  complexitat  elevada  que  es  puguen  agreujar  pel  SARS-CoV-2,  es  valoraran  de  manera               

conjunta  amb  la  família/tutors  i  l’equip  pediàtric  les  implicacions  de  reprendre  l’ac�vitat  educa�va              

presencial   en   el   centre   educa�u.   

•  La  família  o  representants  legals  de  l’alumne  o  alumna,  o  l’alumnat  major  d’edat,  han  de  verificar                  

diariament  el  seu  estat  de  salut  en  el  domicili,  abans  d’acudir  al  centre  educa�u  i  comprovar  que  no                   

tenen  una  temperatura  per  damunt  de  37,5  °C  (sense  haver  pres  an�pire,�cs)  ni  cap  altra                

simptomatologia  que  puga  estar  associada  amb  la  COVID-19  (tos,  malestar,  conges�ó  nasal,  diarrea,              

vòmits...).  La  clínica  e-s  poc  específica  i  pot  ser  comuna  a  altres  infeccions  pediàtriques,  raó  que                 

jus�fica   que    la   febre   siga   sempre   un   criteri   perquè   els/les   escolars   no   acudisquen   al   centre   educa�u .   

En  cas  que  �nguen símptomes  compa�bles ,  els  i  les  alumnes,  no  han  d’assis�r  al  centre  educa�u.  La                  

família   haurà   de   contactar   amb   el   centre   de   salut   (figura   en   la   targeta   SIP).   

L’equip   que   faça   el   seguiment   del   xiquet/a   indicara,   quan   pot   reprendre   l’ac�vitat   educa�va  

presencial.   

•    Professorat   i   personal   treballador   del   centre   educa�u :   Han   de   verificar   diariament   el   seu   estat   de  

salut   abans   d’acudir   al   centre   educa�u   i   comprovar   que   no   tenen   una   temperatura   per   damunt   de  
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37,5   °C   (sense   haver   pres     an�piré�cs)   ni   cap   altra   simptomatologia   que   puga   estar   associada   amb   la  

COVID-19   (tos,   malestar,   conges�ó   nasal,   diarrea,   vòmits...).   

En   cas   que   �nguen   símptomes   compa�bles,   no   han   d’assis�r   al   centre   educa�u   i   hauran   de   contactar  

amb   el   seu   centre   de   salut   i   amb   el   seu   servei   de   prevenció   de   riscos   laborals.   

Els   treballadors   i   treballadores   amb   condicions   de   salut   que   els   facen   més   vulnerables   (malal�es  

cardiovasculars,   diabe�s,   malal�es   pulmonars   cròniques,   cancer,   immunosupressió,   embarassades)  

podran   tornar   al   treball   sempre   que   la   seua   condició-   clínica   es�ga   controlada   i   mantenint   les  

mesures   de   protecció   de   manera   rigorosa,   excepte   si   hi   ha   indicació   mèdica   de   no   incorporar-se,   i  

hauran   d’informar   els   equips   direc�us   dels   centres   de   la   seua   condició-   de   vulnerabilitat,   jus�ficada  

pels   serveis   de   prevenció-   de   riscos   laborals.   El   Servei   de   Prevenció-   de   Riscos   Laborals   sera,   el   que  

avalue   l'existència   de   treballadors/es   especialment   sensibles   a   la   infecció   per   coronavirus,   i   d’emetre  

un   informe   sobre   les   mesures   de   prevenció-,   adaptació-   i   proteccio-   necessa,ries.   

•   No   podran   accedir   al   centre   educa�u   l’ alumnat,   professorat   i   altres:   

En   cas   de   presentar   símptomes   compa�bles   amb   la   COVID-19.   o   En   situació   d'aïllament   per   haver   sigut  

posi�us   per   a   la   COVID-19.   o   En   cas   que   s’es�ga   en   espera   del   resultat   d’una   PCR   o   una   altra   prova   de  

diagnos�c   molecular.   o   En   cas   d’estar   en   quarantena   domicilia,ria   per   ser   contacte   estret   d’alguna   persona  

diagnos�cada   de   COVID-19   o   amb   símptomes   compa�bles.   

 

6. MESURES   PER   A   LA   LIMITACIÓ   O   CONTROL   DE   CONTACTE   INTERPERSONAL  
 

A. Mesures   organitza�ves   en   el   centre   per   al   manteniment   del   distanciament   interpersonal:  

a. Es  man�ndrà  una  distància  interpersonal  d'almenys  1,5  metres en  les  interaccions  entre  les  persones               

en   tot   el   recinte.  

b. Es  fomentarà  el  transport  ac�u  (a  peu  o  amb  bicicleta)  al  centre  educa�u,  en  col·laboració  amb  els                  

ajuntaments.  

c. Entrades   i   eixides   al   centre   educa�u    (Veure   plànol   en   l’annexe).  

i. Zones   d'entrada   i   eixida   al   recinte   educa�u   diferenciades.  
ii. Entrades   i   eixides   escalonades   per   a   evitar   aglomeracions.  

iii. Punt   de   trobada   per   deixar   a   l’alumnat.  
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INFANTIL:  
 
● TRENS:    període   d’adaptació   i   després   horari   habitual.   8:50-9:15h)  
- 11   A   LES   9   /   11   A   LES   9:30  
- ENTRARAN   PER   VASCO   DE   GAMA   AL   PATI   D’INFANTIL  
-  
● VAIXELLS:   
- ENTRADA   PER   PATI   ESO   
- HORARI:   període   d’adaptació   8:55-9:15,   i   després   8:55-9:05  
 
● AVIONS:   
- ENTRADA   PER   PATI   ESO   
- HORARI:   període   d’adaptació   8:55-9:15,   i   després   8:55-9:05   
 
PRIMÀRIA  
 
● 1r:    PUNT   DE   TROBADA  
ENTRADA   PER   PATI   ESO(porta   corredera)  
HORARI:   9:05-   9:15h  
 
● 2n:     PUNT   DE   TROBADA  
ENTRADA   PER   PATI   ESO(porta   xicoteta)  
HORARI:   9:05-   9:15h  
 
● 3r:    PUNT   DE   TROBADA  
ENTRADA   PER   PORTA   PRINCIPAL   ACCÉS   PAVELLÓ  
HORARI:   9:05-   9:15h  
 
● 4rt:     PUNT   DE   TROBADA  
ENTRADA   PER   PORTA   ACCÉS   PORTA   ARBRES  
HORARI:   9:05-   9:15h  
 
● 5é:  
ENTRADA   PER   PORTA   PRINCIPAL   PATI   ARBRES  
HORARI:   8:55-   9:05h  
 
● 6é:  
ENTRADA   PER   PORTA   ACCÉS   PAVELLÓ  
HORARI:   8:55-   9:05h  
 
ESO  
● 1r   ESO:    8:45   per   la   porta   corredera   de   Secundària  

 
● 2n   ESO:    8:45   per   la   porta   xicoteta   de   Secundària  

 
● 3r   ESO:    8:45   per   la   porta   del   pavelló  

 
● 4t   ESO:    8:45   per   la   porta   de   Primària  
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(veure   Annexe   horaris   entrades   i   eixides)  

 

d. Els  i  les  menors  podran  ser  acompanyats  pels  familiars  fins  a  les  portes  d’entrada  mantenint  una                 

distància  de  2  o  més  metres  de  l'accés  al  recinte ,  des  d'on  poder  deixar  els  xiquets  i  xiquetes  perquè                    

accedisquen   de   manera   autònoma   al   centre.   

Així  i  tot,  es  recomana  no  acompanyar  a  l’alumnat  fins  a  els  accesos.  Comptem  amb  el  servei  d’un  polícia                    

per   a   controlar   les   entrades,   a   més   d’una   persona   del   centre   per   porta.   

e. Les  famílies  que  accediu  als  accesos  al  centre  en  cotxe,  no  podeu  estacionar  o  aparcar  el  vehicle.  Si  que                    

es   pot   fer   una   parada   en   els   espais   senyalitzats,   no   en   les   boreres.   

A   més,   recordar-vos   que   no   pareu   en   els   pas   de   peatons.  

f. El  mestre  o  la  mestra  que  te  classe  en  cada  grup,  recollirà  al  grup  a  l’entrada  del  centre  i  serà  l’encarregat                      

de   que   tot   l’alumnat   forme   les   seues   fileres   mantenint   la   distància   de   seguretat.  

g. A   mesura   que   avance   el   curs,   i   si   la   situació   ho   requereix.   Aquestos   horaris   podran   ser   modificats.  

h. L’alumnat  que  no  puga  entrar  a  l’hora  del  seu  grup,  anirà  a  la  seua  entrada  corresponent,  i  mantennt  la                    

distància   de   seguretat,   s’esperarà   fins   que   un   treballador   o   treballadora   del   centre   li   dóne   l’entrada.  

i. Hi  haurà  una  persona  del  centre  responsable  de  cada  porta  d’entrada  i  eixida,  per  tal  de  controlar  l’accés,                   

la   neteja   i   el   compliment   de   les   mesures   de   seguretat.  

 

B.   Desplaçaments   pel   centre   educa�u:  

 
j. Es   reduirà   al   mínim   els   desplaçaments   de   grups   d'escolars   pel   centre.  
 

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

distància  de  seguretat.  Trobaran  assenyalades  línies  de  separació  en  les  escales  i  els  corredors  del                

centre   i   caldrà   circular   sempre   per   la   zona   indicada   per   a   cada   direcció   (“carril   o   camí   dret”).  

l. A   les   escales   no   es   tocaran   passamans   ni   baranes.  

m. L'accés  a  les  aules,  que  estaran  obertes,  es  realitzarà  segons  les  indicacions  anteriors  mantenint  la                

distància   de   seguretat   (1,5   metres)   entre   l'alumnat   assistent.  

 

C.Reorganització   dels   espais   i   grups   educa�us   del   centre:  
 
n. A  les  aules  es  calcularà  la  distància  entre  llocs  escolars  i  es  reorganitzaran  els  espais  de  manera  que                   

l'alumnat  compte  amb  una  separació  mínima  d’ 1,5  metres entre  persones.  En  qualsevol  cas,  la               

disposició   de   l'alumnat   evitarà   en   la   mesura   de   les   possibilitats   l’acarament   dels   escolars.  

o. En  Educació  Infan�l  i  fins  a  3r  curs  d'Educació  Primària,  el  centre  adoptarà  organització  en grups  de                  
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convivència  estable  (GCE) de  l'alumnat.  Els GCE �ndran  com  a  màxim  25  escolars.  Les  persones                

membres  dels  grups  de  convivència  estable  podran  socialitzar  i  jugar  entre  si,  sense  haver  de                

man�ndre  la  distància  interpersonal  de  manera  estricta.  Aquests  GCE  hauran  d'evitar  la  interacció  amb               

altres  grups  del  centre  educa�u,  i  limitar  al  màxim  el  nombre  de  contactes.  El  personal  docent  i  no                   

docent  que  no  forme  part  del  grup  de  convivència  estable  i  interaccione  amb  ell  haurà  de  portar                  

mascareta   higiènica   i   man�ndrà   la   distància   interpersonal.  

p. En  els  cursos  a  par�r  de  3r  d'Educació  Primària,  el  centre  adoptarà  organització  mitjançant  grups  en  els                  

quals   s'ha   de   respectar   la   distància   mínima   interpersonal   de   seguretat   d’ 1,5   metres .  

q. El  personal  educador  d'Educació  Especial  podrà  atendre  més  d'un  xiquet  o  xiqueta  de  diferents  grups                

en  el  centre.  En  tot  cas,  hauran  de  ser  els  Serveis  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  els  que  determinen                    

quin  �pus  de  mesures  de  seguretat  (EPI)  han  d'usar  els  treballadors  i  treballadores  en  cada                

circumstància.  En  general  es  recomana  usar  roba/bata  que  puga  ser  rentada  diàriament  a  temperatura               

de  60°  i  s'extremaran  les  mesures  higièniques  de  rentada  de  mans  després  de  canvi  de  bolquer,  neteja                  

de   secrecions,   etc.  

 

D.   Zones   comuns:  

 
r. Es  prioritzaran ,  en  la  mesura  de  les  possibilitats, la  u�lització  dels  espais  a  l'aire  lliure per  a  la                   

realització   d'ac�vitats   educa�ves   i   d'oci.  

s. Tindrem   en   compte   mesures   específiques   a   l’hora   del    pa� :  

- ens   rentarem   les   mans   amb   sabó   abans   i   després   de   l’esmorzar.  

- u�litzarem   mascaretes   com   a   mesura   de   protecció.  

- respectarem   la   distància   de   seguretat   a   l'eixida   i   al   retorn   a   l'aula.  

- s’han   habilitat   6   espais´(més   3   en   Infan�l)   amb   el   seu   bany   per   a   ser   gastats   com   esplais,  
amb   la   seua   nenyalització   corresponent.   

- reforçarem  la  vigilància  al  pa�  per  a  garan�r  l’atenció  adequada. Cada  espai  te  un  mestre  o                 
mestra   en   cada   torn   per   a   dur   a   terme   la   vigilància   de   l’esplai.  

- escalonem  els  horaris  de  descans  i  distribuïm  l'alumnat  per  sectors  de  la  següent  manera               

per  garan�r  que  entre  l’alumnat  hi  haja  suficient  distància  i  així  evitar  el  contacte  entre  ells.                 

Es   gasten   4   dels   6   espais   en   cada   moment.   (més   2   en   Infan�l)  

- els    horaris   de   pa�s    seran:  

• Vaixell   i   avions:    10:00-10:30  

•   Trens,   primer,   segon   i   tercer   de   Primària :   10:30-11:00  

• Quart,   cinquè   i   sisè   de   Primària :   11:00-11:30  
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• Secundària :   11:30-12:00  
 

- si  les  condicions  meteorològiques  no  permeten  accedir  al  pa�  exterior,  l'alumnat  es  quedarà              

en  la  seua  aula  sota  la  vigilància  de  l'úl�m  professor/-a  amb  el  qual  ha  estat.  En  aquest  cas                   

cal   procurar   man�ndre   l'aula   ven�lada.  

t. Respecte   als    banys ,   sempre   hi   haurà:   

• un   dispensador   individual   de   sabó   de   mans   

• un   dispensador   individual   de   paper  

• paperera  

 

- cada  curs  �ndrà  assignat  un  bany  concret,  i  sempre  hauran  de  fer  ús  d'aquest  any  i  no                  

d’altres   de   l’escola.   Aquest   banys   seran:  

• 1r,   2n   i   3r   de   primària:    cada   curs   un   bany   del   replanell   d’entrada   a   l’edifici.  

• 4t,   5é   i   6é   de   primària:   banys   del   replanell   de   dalt.  

• 1r   d’ESO:   primer   bany   del   pa�   de   secundària   (an�c   de   xiques)  

• 2n   d’ESO:   segon   bany   del   pa�   de   secundària   (an�c   de   xics)  

• 3r   d’ESO:   primer   bany   del   pa�   de   primària   (an�c   de   xics)  

• 4t   d’ESO:   segon   bany   del   pa�   de   primària   (an�c   de   xiques)  

 

- per  tal  d’evitar  aglomeracions  als  banys,  en  cada  classe  i  curs  sols  podrà  eixir  un  alumne/a  a                  

la  vegada,  amb  l'aprovació  del  professor/a  que  es�ga  amb  el  grup  en  eixe  moment.  Fins  que                 

no  torne  a  l’aula,  no  pot  eixir  el  següent  alumne/a. En  l’hora  de  l’esmorçar,  al  igual  que  en                   

els   esplais,   els   GCE   �ndran   recolçament   per   a   dur   a   terme   la   neteja   de   mans.  

- s'incrementarà  la  vigilància,  neteja  i  ven�lació  dels  banys,  deixant  les  finestres  obertes  en              

tot   moment.  

- l’alumnat  es  rentarà  les  mans  sempre  després  de  cada  ús  del  bany,  abans  d’eixir,  i  l’ús  de  la                   

mascareta   també   és   obligatori   als   banys.  

 

E.   Interaccions   amb   persones   externes   a   l’organització   del   centre   educa�u:  
 
u. Es  reduirà  el  nombre  d'interaccions  amb  personal  alié  a  l'organització  i  visites  al  centre               

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

que   l'acció   puga   desenvolupar-se   de   manera   telemà�ca.  
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v. S'evitaran  gestos  d'afecte  o  cortesia  social  que  suposen  contacte  �sic,  inclòs  el  de  donar  la                

mà.  

w. Durant  el  període  d'incorporació  progressiva  en  el  centre  del  nou  alumnat  d'Educació             

Infan�l,   no   estarà   permesa   la   par�cipació   i   la   col·laboració   dels   progenitors   dins   de   l'aula.  

x. La  comunicació  amb  les  famílies  i  responsables  legals  de  l'alumnat  o  d'aquests  amb  el               

professorat  o  equip  direc�u  es  realitzarà  de  manera  preferent  per  telèfon,  correu             

electrònic,  missatges  o  correu  ordinari  i  es  facilitarà  que  el  màxim  de  ges�ons  puga               

realitzar-se   de   forma   telemà�ca.  

y. Si  calguera  realitzar  alguna  ges�ó  en  secretaria,  tutoria,  etc,  els  familiars  acudiran  amb  cita               

prèvia.   

F.   Ac�vitats   extraescolars   i   complementàries   escolars:  

Per  dur  a  terme  les ac�vitats  extraescolars  i  complementàries  (escola  ma�nera  i  ac�vitats  al  centre  i  fora                  

del   centre) .   De   manera   general   es   man�ndran   les   mesures   de   protecció,   prevenció   i   protecció   següents:  

● El  programa  anual  d'ac�vitats  complementàries  i  extraescolars  del  curs  2020-  2021            

s'ajustarà  a  l'evolució  de  la  pandèmia  COVID-19,  i  es  promouran  especialment  les             

ac�vitats   complementàries   que   es   desenvolupen   fora   del   centre   educa�u.  

● El  centre  podrà  organitzar  aquestes  ac�vitats  sempre  que  es  puga  garan�r  la  distància              

mínima  interpersonal  d’1,5  metres,  i  que,  a  més,  es  dispose  d'un  registre  amb  la  relació                

de  l'alumnat  assistent,  de  manera  que,  en  el  cas  de  detectar  un  contagi,  es  puga  fer  la                  

traçabilitat   sobre   les   persones   que   s'haurien   d'aïllar.  

● Respecte  a  l'ús  de  mascaretes  s'atendrà  al  que  es  disposa  en  l'apartat  5  d'aquest               

protocol.  

G.   Menjador   escolar:  

● Abans  de  procedir  al  dinar  s'ha  de  realitzar  una correcta  rentada  de  mans  amb               

aigua  i  sabó .  Aquesta  maniobra  s'haurà  de  repe�r  a  la  finalització  d'aquest.  La              

rentada  de  mans  és  la  maniobra  més  important  de  prevenció,  a  més  en  el               

menjador  s'ha  de  posar  a  la  disposició  de  l'alumnat  dispensadors  de  gel             

hidroalcohòlic   per   si   fos   necessari.  

● El  personal  de  menjador  ha  de  recordar  i  reforçar  el  missatge  de  no compar�r               

aliments,   utensilis   ni   begudes .  

● En  el  menjador  escolar  hi  haurà cartells  informa�us sobre  les normes per  a  les               

persones  usuàries  i  recordatoris  de  mesures d'higiene  personal (e�queta          

respiratòria,   llavat   de   mans,   distanciament   i   ús   de   mascaretes).  
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a. U�lització   del   menjador   escolar :   

● En  general,  s'organitzarà  l'espai  del  menjador  i  els  horaris  de  tal  forma  que  es  posibilite  el                 

compliment  de  la  distància  interpersonal  d’1,5  m.  En  cas  de  ser  u�litzat  per  grups  de                

convivència  estable,  no  serà  necessari  man�ndre  entre  les  i  els  escolars  d’aquest  grup  la               

distància   interpersonal,   però   sí   amb   altres   persones   alienes   al   grup.  

● Els  circuits  d'entrada  i  eixida  i  llocs  d'espera  previs  al  servei  estan  senyalitzats  i  marcats.                

Serà  obligatori  portar  mascareta  en  els  circuits  d'entrada  i  eixida  del  menjador  o  en  els                

locals   on   es   menge.  

● Totes   les   etapes   escolars   dinaran   en   safates,   inclós   l’escola   Infan�l.   

● Les  safates  amb  el  menjar  estaran  preparades  pel  pesonal  de  cuina  perquè  l’alumnat  sols               

haja   de   recollir   la   safata   amb   tot   el   seu   menjar.   

● Es  diferenciarà  clarament  les  safates  que  tenen  com  a  des�nació  personal  comensal  amb              

al·lèrgia,   intolerància   alimentària   i   menús   especials.  

● Amb  l’objec�u  de  donar  un  millor  servei  i  més  segur,  proposat  per  l’inpecció  sanitària  del                

menjador  escolar,  u�lizem  les  aules  de  4rt,  5é  i  6é  de  Primària  per  a  que  dinen  els  cursos  de                    

4rt,   5é   i   6é.  

● En  el  lloc  on  es  du  a  terme  l’auto  servei  de  safates  (amb  tots  els  utensilis  i  menjar)  hi  haurà                     

una   mampara   que   dividirà   l’espai   entre   el   personal   de   cuina   i   l’alumnat.  

● L'organització  de  l’horari  del  menjador  es  dividirà  en  3  torns  diferents  per  evitar              

aglomeracions   (Infan�l,   Primària   i   ESO).   

● El  menjador,  al  ser  gastat  per  3  grups  de  convivència  estable  a  la  vegada,  quedarà  dividit  en                  

3   espais,   mitjançant   una   cinta   divisòria.   

● El  recorregut  de  l’entrada  e  eixida  del  menjador,  estarà  marcat  també  amb  cinta  indicacions.               

La  porta  d’entrada  i  eixida  és  diferent  i  serà  gastada  per  tot  els  cursos. Excepte  Infan�l  que                  

entra   i   ix   per   la   mateixa   porta   del   menjador,   ja   que   és   la   més   propera   a   la   zona   d’esplai.   

● Cada  grup  que  no  dine  a  l’espai  del  menjador  i  ho  faça  a  l’aula  �ndrà  una  caixa  grupal  amb                    

tot   el   material   necessari   per   dur   a   terme   el   servei.   

● Ja  que  el  menjador  comporta  el  no  poder  fer  ús  de  la  mascareta.  Tot  l’alumnat  de  l’escola,                  

ha  de  dur  una  funda  per  a  guardar  la  mascareta.  És  recomanable  que  aquesta  funda  �nga                 

una   cinta   per   a   penjar   al   coll   i   així   no   haver   de   buscar   un   espai   per   guardar-les.   

b. Neteja   i   ven�lació   en   el   mejador   escolar:  

 
● Es  seguiran  les  normes  generals  de  neteja  i  ven�lació  del  centre  i  posaran  especial  atenció                

en   les   super�cies   de   contacte   més   freqüents.  

● S'haurà   de   fer   neteja   i   desinfecció   després   de   cada   torn   de   menjar.  

● Quant  a  la  ven�lació,  es  realitzarà  igual  que  altres  espais  del  centre,  abans,  després  de  cada                 
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torn  i  en  acabar.  Si  la  climatologia  ho  permet,  les  finestres  romandran  obertes  el  major                

temps   possible.  

 

c. Personal   de   cuina:  
 

● El  personal  de  cuina  man�ndrà  la  distància  mínima  interpersonal  (1,5  metres)  entre  ells  i               

haurà   d'usar   mascareta   amb   caràcter   obligatori.  

● S’augmenta  el  nombre  de  personal  de  l’escola  cuidant  el  servei  de  menjador.  (Personal              

docent    PAS)  

 

d. U�lització   de   les   aules   per   a   menjar:  
 

● Es  garan�rà  les  condicions  higièniques  de  les  aules  que  proporcionen  la  seguretat             

alimentària  adequada.  El  menjar  calent  se  servirà  mitjançant  la  u�lització  de  carros  calents              

amb   safates   o   se   servirà   amb   la   menor   antelació   possible   al   seu   consum.   

● El  temps  de  menjador  escolar  pot  ser  una  oportunitat  educa�va  inclosa  en  la  formació  de                

l'alumnat,  i  es  podrà  involucrar  aquest  en  la  preparació  de  l'espai  per  a  menjar,  l'assumpció                

de  les  normes  d'higiene  (ús  de  davantals,  mascaretes  i  gorros,  llavat  de  mans  i  ús  de  gel                  

desinfectant)  per  a  la  preparació  del  servei  del  menjar,  l'acte  alimentari  i  la  recollida               

posterior   i   mesures   higièniques   posteriors.  

 

e. Organització   del   servei:   

INFANTIL   (GCE):  

Cada  Grup  de  Convivència  Estable  té  una  educadora  asignada  (1  per  a  Trens,  1  per  a  Vaixells,  1  per  a                     

Avions).  

EIXIDA  CLASSE  12’30h  i  AL  MENJADOR  - El  menjador  està  dividit  en  3  espais  clarament  diferenciats                 

i   separats   amb   cintes   delimitadores.  

L’educadora  els  arreplega  en  l’aula  per  a  pujar  al  menjador.  Prèviament  s’han  rentat  les  mans  amb                 

aigua  i  sabó.  Pugen  al  menjador  on  es  senten  en  el  seu  lloc  assignat.  Es  lleven  la  mascareta  i                    

guarden  en  la  bolseta  que  duran  penjada  per  protegir-la.  El  dinar  està  servit  i  les  educadores                 

acompanyen  a  l’alumnat  en  el  moment  de  gaudir  dels  aliments,  mentre  van  buidant  les  safates                

conforme  van  terminant.  Quan  acaba  l’úl�m,  es  baixen  tots  junt  al  pa�  d’infan�l  on  jugaran,  cada                 

classe   en   el   seu   espai   assignat,   supervisats   per   la   seua   educadora   de   referència.  

Nota:  abans  de  pujar  al  menjador  han  anat  al  bany,  però  si  algú  necessita  anar  mentre  estan  dinant,                   

serà  acompanyat  per  la  seua  educadora  al  bany  del  replanell  de  dalt  de  primària.  Desinfectarà                
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abans  i  després  del  seu  ús  i  es  rentaran  de  nou  les  mans  els  dos.  Mentrestant,  el  seu  grup  queda                     

vigilat   per   altra   educadora   apropant-se   com   a   màxim   a   1’5m.  

Separació   de   banys   a   l’hora   del   pa�:   

Trens:   u�litzen   els   banys   de   la   seua   classe.  

Vaixells:   u�litzen   els   banys   de   la   seua   classe.  

Avions:   u�litzen   el   bany   del   corridor   d’infan�l.  

EIXIDA  CASA  14’50h- Cada  grup  per  la  seua  porta  (vore  quadre  “Horaris  i  zones  d’Eixida).  Si  es                  

queden   a   l’Escola   Vesper�na,   seran   acompanyats   per   l'educador   al   pa�   d’Infan�l.  

PRIMARIA   1º,   2º,   3º   (GCE):   

Els  Grups  de  Convivència  Estable  poden  compar�r  educadora  sempre  i  quan  man�nguen  la              

distància   mínima   de   1’5m.  

EIXIDA  CLASSE  12’50h- la  tutora  (o  el  mestre/a  que  es�gui  eixa  hora  amb  el  grup)  els  acompanya  a                   

la  porta  de  recollida  corresponent  i  després  al  pa�  de  Primària  on  es  reparteixen  en  els  tres  espais                   

habilitats  (zona  estructura,  zona  arbres  i  zona  camps  amb  sombràcul).  Estaran  atesos  per  dos               

educadores  que  seran  les  mateixes  amb  les  que  estaran  en  el  menjador  i  al  pa�  de  després  del                   

menjador.  

MENJADOR  13’10h  - El  menjador  està  dividit  en  3  espais  clarament  diferenciats  i  separats  amb                

cintes  delimitadores.  Pugen  amb  les  dos  educadores  del  pa�  que  aseguren  la  separació  entre  els                

grups.  Es  llaven  les  mans  amb  aigua  i  sabó  a  la  pica  del  pa�  de  la  ESO  per  ser  la  més  propera  al                        

menjador.  Es  senten  en  el  seu  lloc  assignat.  Es  lleven  la  mascareta  i  la  guarden  en  la  bolseta  que                    

duran  penjada  per  protegir-la.  El  dinar  està  servit  i  les  educadores  acompanyen  a  l’alumnat  en  el                 

moment  de  gaudir  dels  aliments.  Una  vegada  ha  acabat  de  dinar  tot  el  grup,  baixen  al  pa�  amb                   

l’educadora.  

Nota:  abans  de  pujar  al  menjador  han  anat  al  bany,  però  si  algú  necessita  anar  mentre  estan  dinant,                   

serà  acompanyat  per  la  seua  educadora  al  bany  del  replanell  de  dalt  de  primària.  Desinfectarà                

abans  i  després  del  seu  ús  i  es  rentaran  de  nou  les  mans  els  dos.  Mentrestant,  el  seu  grup  queda                     

vigilat   per   altra   educadora   apropant-se   com   a   màxim   a   1’5m.  

EIXIDA  CASA  14’40h, hora  d’eixida  a  casa.  Cada  grup  per  la  seua  porta  (vore  quadre  “Horaris  i  zones                   

d’Eixida).   Si   es   queden   a   l’Escola   Vesper�na,   seran   acompanyats   per   l’educadora.  

 

PRIMARIA   4º,   5º,   6º   (Grups   no   configurats   com   a   GCE):  

Els  Grups  no  configurats  com  a  GCE  poden,  a  més  de  compar�r  educadora,  barrejar-se  entre  cursos,                 

sempre   i   quan   man�nguen   la   distància   mínima   de   1’5m.  

13’50h  - Després  de  llavar-se  les  mans,  pugen  amb  la  seua  educadora  al  menjador.  Mantenint  la                 

distància  de  1’5m  passen  per  l’autoservei  on  personal  de  cuina  entregarà  la  safata  a  cadascú  ja  amb                  
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el  dinar  servit  (així  evitem  que  ningú  toque  la  safata,  coberts  o  gots  d’altre).  Van  a  dinar  a  les  seues                     

classes.  Es  lleven  la  mascareta  i  guarden  en  la  bolseta  que  duran  penjada  per  protegir-la.  Conforme                 

vagen  acabant,  deixaran  la  safata  al  punt  de  neteja  preparat  al  replanell  i  podran  baixar  al  pa�  on                   

els   estarà   esperant   l’educadora   del   pa�.  

14’40h   -    hora   d’eixida   a   casa   de   4º   de   primària.  

14’50h   -    hora   d’eixida   a   casa   de   5º   de   primària.  

Cada  grup  per  la  seua  porta  (veure  quadre  “Horaris  i  zones  d’Eixida).  Si  es  queden  a  l’Escola                  

Vesper�na,   seran   acompanyats   per   l’educadora.  

 

ESO   (Grups   no   configurats   com   a   GCE):  

Els  Grups  no  configurats  com  a  GCE  poden,  a  més  de  compar�r  educadora,  barrejar-se  entre  cursos,                 

sempre   i   quan   man�nguen   la   distància   mínima   de   1’5m.  

El   menjador   té   una   capacitat   de   24   comensals   situats   a   1’5m   de   distància,   en   un   mateix   torn.  

Actualment  s’està  realitzant  un  únic  torn  de  l’ESO  al  mateix  espai  de  menjador  (per  ara,  no  u�litzem                  

les  classes  de  4º,  5º,  6º).  Estem  ges�onant  la  possibilitat  de  que  a  par�r  d’octubre  puguen  dinar  en                   

l’aula  de  1º  de  l’ESO  i  la  de  desdoble  (an�ga  sala  de  mestres)  que  són  més  grans  després  de  la                     

reforma   i   amb   possibilitat   de   ven�lació   molt   ràpida.  

14’00h  - Després  de  llavar-se  les  mans,  pugen  al  menjador  amb  l’educadora.  Mantenint  la  distància                

de  1’5m  passen  per  l’autoservei  on  personal  de  cuina  entregarà  la  safata  a  cadascú  ja  amb  el  dinar                   

servit  (així  evitem  que  ningú  toque  la  safata,  coberts  o  gots  d’altre).  Dinen  en  el  menjador.  Es  lleven                   

la  mascareta  i  guarden  en  la  bolseta  que  duran  penjada  per  protegir-la.  Conforme  vagen  acabant,                

deixen   la   safata   al   punt   de   neteja   i   podran   baixar   al   pa�   on   els   estarà   esperant   l’educadora.  

15h  - Hora  d’eixida  a  casa  per  la  seua  porta  (vore  quadre  “Horaris  i  zones  d’Eixida).  Els  que  es                    

queden   a   l’Escola   Vesper�na,   seran   acompanyats   per   l’educadora.  

 

HIGIENE   ALUMNAT   A   L’HORA   DEL   MENJADOR:  

El  protocol  indicat  per  la  nostra  inspectora  de  Sanitat  del  menjador:  es  renten  les  mans  amb  aigua  i                   

sabó   abans   i   després   de   dinar.   

 

PROTOCOL   DE   DESINFECCIÓ   DEL   MENJADOR   I   CLASSES   UTILITZADES   COM   A   MENJADOR:  

Entre   un   torn   i   altre   el   personal   de   cuina,   neteja   i   desinfecta   taules   i   cadires.  

 

PROTOCOL   DEL   PERSONAL   DEL   MENJADOR:  

Abans  d’anar  al  menjador  es  canvien  de  roba.  Es  fiquen  la  bata  i  el  barret  amb  el  monyo  replegat                    

dins,  com  sempre.  Es  llava  cada  dia.  Cadascú  té  una  taquilla  en  el  vestuari  on  deixen  tot  dins,  no  pot                     
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quedar   cap   cosa   fora   que   puga   tocar   altra   persona.   Es   llaven   les   mans   abans   de   replegar   al   seu   grup.  

 

 

H.   Ús   de   mascaretes:  
 
 

● L’obligació  de  l'ús  es  refereix  a  mascaretes,  preferentment  higièniques  i  quirúrgiques,  així  com  al  seu                

ús  adequat,  és  a  dir,  que  ha  de  cobrir  des  de  la  part  del  septe  nasal  fins  a  la  barbeta  inclosa. No  es                        

permet   l'ús   de   mascareta   amb   vàlvula   exhalatòria.  

● Segons   les   diferents   etapes   educa�ves   s’han   de   �ndre   en   compte   diferents   consideracions:  

- Educació  Infan�l :  la  mascareta  no  és  obligatòria. Demanem  no  dur-la,  a  no  ser  que  ho                
indique   una   preinscripció   mèdica.   

 
- Educació  Primària  i  Secundària :  mascareta  obligatòria  a  par�r  dels  6  anys  en  tots  els               

espais   del   centre   i   al   marge   de   que   es   puga   man�ndre   o   no   la   distància   interpersonal.  

- Professorat  i  personal  no  docent :  de  manera  general,  per  al/la  tutor/a,  ús  de  mascareta               

voluntària   quan   es�ga   amb    el   grup   de   convivència   estable ,   i   ús   obligatori   per   a   la   resta.  

 

● El  centre  comptarà  amb  mascaretes  quirúrgiques  per  a  u�litzar  en  el  cas  que  algú  inicie                

símptomes, mentre  s'ac�va  el  seu  aïllament  i  aplicació  de  protocol  de  ges�ó  de  casos . A  més                 

comptarà amb  mascaretes  higièniques  per  al  professorat i,  en  cas  de  necessitat,  per  a  l'alumnat                

(oblit,   deterioració   o   altres   con�ngències).  

 

● En  general,  no  serà  recomanable  el  seu  ús en:  criatures  menors  de  3  anys  (contraindicat  en                 

criatures  menors  de  2  anys  per  risc  d'as�xia),  persones  amb  dificultat  respiratòria  que  es  puga  veure                 

agreujada  per  l'ús  de  mascareta,  persones  amb  discapacitat  o  amb  situació  de  dependència  que  els                

impedisca  ser  autònomes  per  a  llevar-se  la  mascareta,  persones  que  presenten  alteracions  de              

conducta  que  facen  inviable  la  seua  u�lització,  quan  es  desenvolupen  ac�vitats  que  dificulten  o               

impedisquen   la   u�lització   de   mascaretes   i   quan   les   persones   es�guen   soles.  

 

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

h�p://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/541834/ AF+FLYER+ONLINE+SANIDAD+CAST.pdf/22735ebe-ee 

00-06d6-3b98-     97320d46a4c6?   t=1587318400280  

 
“Com   u�litzar   una   mascareta   de   manera   segura.   Què   has  de   fer.”   Vídeo   Ministeri   de   Sanitat:   Disponible   en:  

h�ps:// www.youtube.com/watch ?   v=aCPY6ROpAuI  

“Ús   de   mascaretes   higièniques   en   població   general”   Infografia   del   Ministeri   de   Sanitat  
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h�ps:// www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ documentos/COVID19_ 

Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf  

 

I. Escola   ma�nera   i   vesper�na:  

Com   sempre,   l’escola   ma�nera   i   vesper�na   con�nuaran   ac�ves   per   tal   de   facilitar   les   necessitats   horàries   i  

de   logís�ca   de   les   famílies.  

Aquests   serveis   estan   adaptats   a   la   nova   norma�va.   A   con�nuació   us   compar�m   temes   pràc�cs   del   seu  

funcionament:  

ESCOLA   MATINERA  

Zona   Ma�nera:   Pa�   ESO,   aula   “Peixera”   i   aula   “AL”.   En   cas   de   pluja   o   quan   convinga,   s’u�litzarà   el   Pavelló.  

Horari:   des   de   les   7’45h   fins   l’hora   d’entrada   a   classe   del   seu   grup.  

Porta   d’accés:   porta   corredera   pa�   ESO.   Una   educadora   anirà   a   rebre   a   cada   xiquet   o   xiqueta   a   la   porta   per  

donar-li   la   benvinguda.   Es   farà   la   desinfecció   de   sabates   i   mans   i   l'acompanyarà   amb   el   seu   grup.  

Ac�vitats:   la   ma�nera   s’adapta   molt   a   les   necessitats   i   ritmes   de   cada   par�cipant.   Alguns   venen   amb   més  

ganes   de   “despertar”   de   “poquet   a   poquet”   i   altres   amb   energia   suficient   per   a   jugar,   ballar   o   fer   ac�vitats   i  

manualitats.   Con�nua   aquesta   caracterís�ca   adaptant-nos   a   les   noves   normes   de   seguretat.  

Encara   que   no   es   puguen   juntar   grups   entre   sí,   si   poden   estar   en   el   mateix   lloc   respectant   la   distància   i  

jugant   a   algo   conjuntament.   

Aprofitant   el   bon   temps   que   encara   tenim,   estarem   a   l’aire   lliure.   No   obstant,   tenim   a   la   nostra   disposíció   la  

“Peixera”,   l’aula   “AL”   i   el   Pavelló   en   cas   de   necessitar-ho.  

Desdijuni:   recordem   que   la   ma�nera   inclou   desdijuni,   per   si   a   algú   no   li   ha   donat   temps   a   casa.  

Materials:   el   material   serà   individual   sent   desinfectat   a   l’inici   i   al   final   del   seu   ús.  

Educadores:   hi   haurà   tantes   educadores   com   siguen   necessàries   per   a   poder   atendre   als   grups   que   es  

generen,   amb   les   mesures   de   seguretat   adients.   Per   a   començar,   seran   Berta   (encarregada   durant   anys   de  

l’escola   ma�nera)   i   Piedad   (a   la   que   tots   conegueu).  

Protocol   de   seguretat   d’educadores.   Haurà   de   man�ndre   la   distància   de   1'5m   i   sempre   durà   la   mascareta  

ficada.  

Sempre   hi   haurà   un   dispensador   de   gel   hidroalcohòlic   a   disposició   per   a   la   desinfecció   de   les   mans   en  

qualsevol   moment.  

Com   aniran   a   classe:   quan   arribe   l'hora   d'entrada   a   classe,   l'educadora   acompanyarà   a   cada   grup   de  

convivència   al   Punt   de   Trobada   de   la   seua   classe.   En   els   casos   en   què   el   punt   de   trobada   està   situat   fora   de  

l'escola,   l'educadora   els   acompanyarà   a   l'aula   directament   quan   arriben   els   seus   companys   i   companyes.  

Desinfecció   final:   al   acabant,   es   desinfecten   taules,   cadires   i   qualsevol   material   u�litzat.  

19  

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/


/

 

ESCOLA   VESPERTINA:  

Zona   Vesper�na   primaria   i   ESO:   Pa�   ESO,   aula   “Peixera”   i   aula   “AL”.   En   cas   de   pluja   o   quan   convinga,  

s’u�litzarà   el   Pavelló.   Quan   veiem   oportú,   u�litzarem   el   pa�   de   primària.  

Zona   Vesper�na   infan�l:   Pa�   Infan�l.   Quan   ploga,   u�litzarem   les   seues   classes   d’infan�l.  

Horari:   de   15h   a   17h.  

Porta   de   recollida   de   primaria   i   ESO:   porta   corredera   pa�   ESO.   

Porta   de   recollida   d’infan�l:   porta   pa�   infan�l   Carrer   Vasco   de   Gama.  

Ac�vitats:   a   l’escola   vesper�na   solem   incloure   ac�vitats   més   ac�ves   per   a   qui   vulga   menejar   el   cos.   Jocs   de  

còrrer,   de   pilota.   En   aquesta   situació,   la   pilota   la   poden   u�litzar   els   grups   de   la   mateixa   classe   i   serà  

desinfectada   abans   i   després   del   seu   ús.   Els   pa�s   estan   delimitats   per   espais   per   a   que   siga   més   fàcil  

man�ndre   les   distàncies   entre   els   diferents   grups.   Combinem   amb   altres   ac�vitats   com   fer   actuacions,  

inventar   històries   conjuntes,   contar   contes,   escoltar   música,   ballar,   llegir   un   llibre,   pintar,   dibuixar,   fer  

papiroflèxia   i   manualitats   amb   paper,   cartró   i   altres   materials,   vore   una   pel.lícula   una   vegada   al   mes,  

fomentar   la   crea�vitat   i   la   nostra   preciada   imaginació   per   a   crear!   ah,   i   en   juny,   a   la   piscina!  

Materials:   el   material   serà   individual   sent   desinfectat   a   l’inici   i   al   final   del   seu   ús.  

Educadores:   hi   haurà   tantes   educadores   com   siguen   necessàries   per   a   poder   atendre   als   grups   que   es  

generen,   amb   les   mesures   de   seguretat   adients.   

Protocol   de   seguretat   d’educadores.   Haurà   de   man�ndre   la   distància   de   1'5m   i   sempre   durà   la   mascareta  

ficada.  

Sempre   hi   haurà   un   dispensador   de   gel   hidroalcohòlic   a   disposició   per   a   la   desinfecció   de   les   mans   en  

qualsevol   moment.  

Desinfecció   final:   al   acabant,   es   desinfecten   taules,   cadires   i   qualsevol   material   u�litzat.  

 

 
7. MESURES   DE   PREVENCIÓ   PERSONAL:  
 
Les   principals   mesures   de   prevenció   personal   són   les   següents:  
 

- Rentada  de  mans  de  manera  freqüent  i  me�culosa,  durant  almenys  40  segons  amb  aigua  i  sabó                 

de  manera  preferent .  Aquesta  és  la  mesura  més  recomanable  educa�vament  que  s’ha  transmetre              

de  manera  important  tant  per  la  seua  eficàcia  en  la  present  situació  com  per  suposar  un                 

aprenentatge  higiènic  molt  rellevant.  Si  no  és  possible  la  rentada  correcta  de  mans  o  de  manera                 

complementària,   es   pot   u�litzar   la   desinfecció   durant   20   segons   amb   gel   hidroalcohòlic.  

Atenció: S'ha  de  �ndre  en  compte  que quan  les  mans  tenen  bru�cia  visible el  gel  hidroalcohòlic  no  és                   

suficient,   i    és   necessari   usar   aigua   i   sabó .  
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- S’assegurarà  en  tots  els  banys,  per  a  la  correcta  rentada  de  mans  aigua  i  sabó,  per  què  la  neteja  de                     

mans  puga  realitzar-se  de  manera  freqüent  i  accessible.  Així  com  la  disposició  en  les  entrades  als                 

diferents  edificis  del  centre  i  l’entrada  a  la  cuina  i  el  menjador  de  gels  hidroalcohòlics  per  a  la                   

desinfecció.  

- És  molt  important  designar  una  persona  al  centre  encarregada  de  la  supervisió,  per  a  la  protecció                 

de   les   persones   menors,   tant   dels   elements   d'higiene   en   els   lavabos,   com   de   l'hidrogel.  

- Evitar  tocar-se  el  nas,  els  ulls  i  la  boca. Man�ndre,  sempre  que  siga  possible  les  portes  obertes  per                   

a   evitar   el   contacte   de   les   mans   amb   les   manetes   i   poms.  

- En   tossir   o   esternudar,   cal   cobrir   la   boca   i   el   nas   amb   el   plec   del   colze.  

- Cada   alumne   i   alumna   ha   de   dur   un   “kit   d’higiene   personal”   de   casa,   que   contarà   amb,   al   menys:  

• mascareta   d’emergència  
• funda   per   guardar   la   mascareta   (als   esmorzars   i   dinars)  
• drap   per   netejar   la   seua   taula   i   cadira  
• gel   hidroalcohòlic   individual  
• can�mplora   o   ampolla   d’aigua  

 
 
 

- Mocadors  d'un  sol  ús ,  que  han  de  �rar-se  després  d’aquest  a  una  paperera  amb  bossa  i  amb  tapa  i                    

pedal   que   trobarem   a   cada   aula   i   a   l’entrada   o   eixida   dels   banys.  

- En  quant  al  p ersonal  docent  i  no  docent  que  treballa  al  centre,  tots  hauran  de  dur  la  mascareta                   

facilitada  per  l’escola,  se’ls  farà  coneixedors  dels  protocols  de  Conselleria  i  intern,  es  repar�rà  gel                

hidroalcohòlic  per  a  la  seua  u�lització.  Aquestes  mesures  s’aniran  actualitzant  segons  la  norma�va              

en   vigor   en   cada   moment.  

- Repar�ts  per  tots  els  espais  de  l’escola  hi  hauran  cartell  amb  recordatoris  de  totes  les  mesures  de                  

prevenció.   
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Cartell   “Com   llavar-se   les   mans”.   Cartell   de   l'OMS.    Disponible   en:  

h�ps:// www.who.int/gpsc/informa�on_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf  
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Vegeu   exemple   d'infografia   del   Ministeri   de   Sanitat:   “Com   he   de   llavar-me   les   mans?”  
 
h�ps:// www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/  

PosterA5_HigieneManos.jpg  

 
Cartell   “Com   desinfectar-se   les   mans.”   Cartell   de   l'OMS.    Disponible   en:    h�ps:// www.who.int/  

gpsc/informa�on_centre/gpsc_desinfectmanos_poster_es.pdf?ua=1  
 

 
 
Vegeu   informació   d’SPRL   de   la   Generalitat   Valenciana:   Com   desinfectar-se   les   mans?:  

h�p://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/ FPRL_GT_03_06_+Higiene+de+man 

os_Desinfecci%C3%B3n.pdf/d193f799-a11a-4cf2-bb99-     acf726c�775  
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8. MESURES   PER   A   LA   NETEJA,   DESINFECCIÓ   I   VENTILACIÓ   ALS   CENTRES:  
 
El   nostre   centre   disposa   d'un   protocol   de   neteja   i   desinfecció   adaptat   a   les   seues   caracterís�ques   i   horaris.  

B. Neteja   i   desinfecció   d'instal·lacions:  
 

a. Man�ndre  un  ambient  sa  en  les  instal·lacions: Es  man�ndrà  de  manera  diària  ven�lades  les               
instal·lacions.  Les  portes  de  les  aules  i  dels  edificis  estaran  obertes  a  l’inici  de  la  jornada  escolar  i  el                    
professorat   obrirà   les   finestres   com   a   mínim   durant   cinc   minuts,   abans   de   l'inici   de   les   ac�vitats.  

Tant   les   portes,   com   les   finestres,   quedaran   obertes   en   l’hora   de   l’esplai.  

b. Neteja   de   les   instal·lacions:  
- Es   farà   la   neteja   i   desinfecció   de   les   instal·lacions   almenys,   una   vegada   al   dia,   i   es   reforçarà   en  

aquells   espais   que   ho   necessiten   segons   la   intensitat   d'ús.  

- Es   posarà   especial   èmfasi   en   super�cies,   poms   de   les   portes,   taules   d'ús   comú   (biblioteques,  

etc.),   telèfons,   ratolins   d'ordinador   i   altres   utensilis   d'ús   compar�t.  

- Els   aplics   dels   llums,   baranes   i   passamans   seran   també   objecte   d'atenció   i   neteja,   a   més   de  

recomanar,   en   la   mesura   del   possible,   la   deguda   precaució   a   u�litzar-los.  

- L’alumnat   pujarà   i   baixarà   les   escales   amb   precaució   i   amb   les   mans   darrere   de   l’esquena,   sense  

tocar   els   passamans.  

- Per   a   la   neteja   poden   u�litzar-se   detergents   habituals   o   lleixiu   d'ús   domès�c   diluït   en   aigua.  

- Al   final   de   cada   jornada,   l’alumnat   netejarà   el   seu   espai   (taula   i   cadira)   amb   desinfectant   que  

proporcionarà   l’escola.  

 

c. Neteja   de   la   roba:  
- En   cas   d'usar   roba   específica   per   a   les   ac�vitats   al   centre   docent   (pitets,   bates   i   uns   altres)   es  

recomana   la   seua   neteja   diària.  

- Una   vegada   usada   ha   de   manipular-se   el   menys   possible,   ser   suaument   enrotllada   i   portar  

directament   a   la   llavadora   o   col·locar   en   una   bossa   per   al   seu   trasllat   al   lloc   de   rentada.   Ha   de  

llavar-se   a   una   temperatura,   d’almenys,   60   °C   durant   30   minuts   o   amb   qualsevol   altre   mètode  

que   garan�sca   la   correcta   higienització.  

 
9. GESTIÓ   DE   CASOS   AL   CENTRE:  
 

El  nostre  centre  compta  amb  un  “ espai  COVID-19 ”  situat  a  la  planta  baixa  de  l’edifici  principal,                 

entre  Secretaria  i  Infan�l,  separat,  amb  accés  directe  des  de  fora  de  l’edifici  i  d'ús  individual,                 

per  a  possibilitar  l'aïllament  de  qualsevol  persona  que  inicie  símptomes  compa�bles  amb             

COVID-19   i   es�ga   a   l'espera   del   seu   trasllat   i   informació   a   la   família.  

Aquesta  sala  té  bona  ven�lació  i  tot  el  material  de  protecció  està  dins  d'una  caixa  estanca:                 

mascaretes  quirúrgiques,mascaretes  de  protecció  FFP2  sense  vàlvula,  pantalles  facials  i  bates            
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d'un   sol   ús.   A   més,   disposa   d'una   paperera   amb   bossa   i   amb   tapa   i   pedal.  

Per  a  poder  assolir  el  compliment  màxim  dels  objec�us  educa�us  i  pedagògics,  el  centre               

educa�u  ha  de  ser  un  entorn  de  convivència  segur  per  a  tota  la  comunitat  educa�va,  i  les                  

mesures  més  rellevants  son  la  detecció  precoç  dels  casos  i  l'aïllament  d’aquests  i  dels  seus                

contactes   estrets.   

La  Conselleria  facilita  diferents  contactes  per  a  ges�onar  els  casos  sospitos  o  amb  confimació.               

Aquestos   contactes   són:   

-  Per  a  consultes  generals  de  qualsevol  membre  de  la  comunitat  educa�va  cal  trucar  al                

telèfon   900300555   (Call   Center).  

-  Quan  es  produïsca  un  cas  sospitós  o  un  cas  confirmat  de  COVID-19,  la  direcció  del  centre  o                   

el  responsable  COVID-19  del  centre  ho  comunicarà  al  centre  de  salut  pública  al  qual  es  troba                 

adscrit   el   centre,   i   se   seguiran   les   indicacions   que   es   comuniquen.   

-  Amb  el  centre  d’atenció  primària,  únicament  caldrà  posar-se  en  contacte  quan  es  requerisca               

l’atenció  sanitària  immediata  a  la  persona  que  es  troba  en  el  centre  educa�u  i  siga  necessària                 

una   atenció   que   no   admet   demora,   o   bé   per   resoldre   dubtes   sobre   problemes   de   salut.   

El   telèfon   i   correu   de   contacte   són:    educovid_csp_torrent@gva.es ;   961974875  

Funcions   del   Responsable   COVID-19   en   el   centre   educa�u   (la   direcció   del   centre   o   persona  

en   qui   delegue):   

Davant   un   cas   sospitos:   

•   Haura,   de   contactar   amb   la   famí-lia   o   el   tutor/a   legal   per   a   comunicar   la   situació   i   perquè,  

vagen   a   recollir   l’alumne   o   alumna,   preferentment   en   transport   no   col·lec�u.   

•   Haurà,   de   recomanar   a   la   família   que   es   trasllade   al   seu   domicili   i   contacte   telefonicament  

amb   el   seu   centre   de   salut,   que   figura   en   la   targeta   SIP.   

•  En  situacions  de  gravetat  (dificultat  respiratoria,  afectació  de  l’estat  general  per  vòmits  o               
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diarrea  molt  freqüents,  dolor  abdominal  intens,  confusió,  tendència  a  dormir-se),  haurà  de             

telefonar  al  112  o  contactar  amb  el  centre  d'atenció  primària  de  referencia  a  que,  està  adscrit                 

el   centre   educa�u,   per   a   atendre   la   urgència   i   valorar   la   derivació   al   centre   hospitalari.   

Davant   d’un   cas   confirmat:   

•  Haurà  de  canalitzar  la  coordinació  amb  el  centre  de  salut  d'atenció  primària  de               

referència,  amb  el  centre  de  salut  pública  i  amb  les  famílies  de  l’alumnat  del  centre                

educa�u.   

1.   Actuació   quan   un   alumne/a   inicia   símptomes   compa�bles   amb   la   COVID-19   en   el   centre:   

•  La  persona  que  haja  detectat  el  cas  sospitós-s  haurà  de  comunicar  la  situació  al                

Responsable  COVID-19  en  el  centre  educa�u  i  el  conduirà  a  l’espai  COVID-19,  llevat  que               

siga  una  persona  vulnerable  o  de  risc,  jus�ficada  pel  Servei  de  Prevenció  de  Riscos               

Laborals.  En  aquest  cas,  serà,  el  coordinador  o  coordinadora  COVID-19  qui  designe  una              

altra   persona   per   a   realitzar   aquesta   tasca   fins   que   la   famí-lia   arribe   al   centre.   

•  Se  li  ha  de  col·locar  a  l’alumne/a  una  mascareta  quirúrgica  quan  �nga  més  de  6  anys  i,  si                    

és   possible,   a   par�r   dels   3   anys;   sempre   que   no   hi   haja   contraindicacio-   per   a   usar-la.   

o   La   persona   que   acompanye   el   cas   sospitós-s   haurà   de   portar   l’equip   de   

protecció   individual   adequat:   

▪   mascareta   higiénica   o   quirúrgica,   si   la   persona   amb   símptomes   en   porta.   

▪  mascareta  FFP2  sense  vàlvula,  si  la  persona  amb  símptomes  no  es  pot  posar  una                

mascareta  quirúrgica  (xiquets  menors  de  6  anys,  persones  amb  problemes           

respiratoris,  que  �nguen  dificultat  per  a  llevar-se  la  mascareta  per  elles  mateixes  o              

que  �nguen  alteracions  de  conducta  que  en  facen  inviable  l’u-s),  a  més  d’una  pantalla               

facial  i  una  bata  d’un  sol  ús  (el  centre  haurà,  de  disposar  d’un  estoc  d’aquest  material                 

per   a   les   situacions   en   que,   es   requerisca   un   EPI   per   a   l’atencio-   d’un   cas   sospito-s).   
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•  En  cas  que  l’alumne/a  siga  major  d’edat,  s’ha  de  dirigir  al  seu  domicili  per  a  procedir  a                   

l'aïllament   i   evitar,   en   la   mesura   que   siga   possible,   el   transport   públic   col·lec�u.   

•  La  recollida  de  l’alumne/a  per  la  família  s’ha  de  fer  al  més  aviat  possible  i  a  l’entrada  del                    

centre  educa�u,  i  s’ha  de  procurar  que  el  transport  es  faça  en  un  vehicle  par�cular  i  no  en                   

transport   públic   col·lec�u.   

•  Si  l’alumne/a  presenta  símptomes  de  gravetat  (dificultat  respiratoria,  afectació  de  l’estat             

general  per  vòmits  o  diarrea  molt  freqüents,  dolor  abdominal  intens,  confusión,            

tendència  a  adormir-se)  i  es  considera  necessari,  el  responsable  COVID-19  al  centre             

educa�u  haurà  de  contactar  amb  el  referent  per  a  COVID-19  del  centre  d'atenció  primària               

a  qué  està  adscrit  el  centre  educa�u,  per  a  atendre  la  urgència  i  valorar  la  derivació  al                  

centre   hospitalari,   o   trucar   al   telèfon   112.   

2.-   Actuació   quan   un/a   alumne/a   comença   a   �ndre   símptomes   compa�bles   amb   la   COVID-19  

fora   de   l’horari   escolar.  

•   Quan   la   simptomatologia   s’inicia   fora   de   l’horari   escolar   o   en   dies   no   lec�us,   la   família   o   la  

persona   amb   símptomes   ha   de   contactar   amb   el   seu   centre   d'atenció   primària,   perquè   es  

valore   la   situació   i   es   duguen   a   terme   les   accions   per�nents.   En   cas   de   �ndre   atenció   fora   del  

sistema   públic,   acudira,   al   seu   centre   d'atenció   primària   habitual   o   servei   d'urgències   de  

referència.   

•   Així   mateix,   la   família   o   la   persona   amb   símptomes   informara,   el   centre   educa�u   a  

primera   hora   del   dia   següent   hàbil.   

3.-   Actuació   quan   un   professional   del   centre   educa�u   comença   a   �ndre   símptomes   compa�bles  

amb   la   COVID-19   al   centre   

•  En  cas  que  la  persona  amb  símptomes  exercisca  en  un  centre  educa�u,  haurà               

d’informar  de  la  seua  situació-  al  director/a  del  centre  i  haurà  de  dirigir-se  al  seu  domicili                 

per  a  procedir  a  l'aïllament,  si  pot  ser  en  vehicle  par�cular  i  no  en  transport  públic                 

col·lec�u.   
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•   S'haurà,   de   posar   en   contacte   amb   el   Servei   de   Prevenció   de   Riscos   Laborals   i   amb   el  

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

de   �ndre   l'atenció    fora   del   sistema   públic   i   li   hauria   de   seguir   les   instruccions.   

•  En  situacions  de  gravetat  (dificultat  respiratoria,  afecció  de  l’estat  general  per  vòmits  o               

diarrea  molt  frequent,  dolor  abdominal  intens,  confusió,  tendència  a  adormir-se)           

contactara,  amb  el  112  o  amb  el  centre  d'atenció  primària  a  qué  està  adscrit  el  centre                 

educa�u,   per   a   atendre   la   urgència   i   valorar   la   derivació   al   centre   hospitalari.   

4.-  Actuació  quan  un  professional  del  centre  educa�u  comença  a  �ndre  símptomes             

compa�bles   amb   la   COVID-19   fora   de   l’horari   escolar   

•  Quan  la  simptomatologia  s’inicia  fora  de  l’horari  escolar  o  en  dies  no  lec�us,  la  persona                 

amb  símptomes  ha  de  contactar  amb  el  seu  centre  de  salut  d'atenció  primària  o  el  seu                 

centre  d'atenció  sanitària  habitual  en  cas  de  �ndre  l'atenció-  fora  del  sistema  públic,  o               

servei  d'urgències  de  referència,  per  què  es  valore  la  situació  i  es  duguen  a  terme  les                 

accions   per�nents.   

•   També   s’haura,   de   posar   en   contacte   amb   el   Servei   de   Prevenció   de   Riscos   Laborals   per  

a   seguir-ne   les   instruccions.   

5.-   Actuació   davant   un   cas   confirmat   de   l'alumnat   o   de   professionals   de   centre   educa�u:  

•  La  persona  o  els  familiars  d'un  cas  confirmat  informara,  el  centre  educa�u  del  resultat  de                 

prova   posi�va,   al   més   aviat   possible   o   a   primera   hora   del   dia   següent   ha,bil.   

•  El  o  la  responsable  COVID-19  de  centre  educa�u  elaborarà,  una  fitxa  informa�va  amb               

la  relació-  dels  contactes  estrets  dels  casos  confirmats.  tant  d'aula,  menjador,  com  de              

transport  col·lec�u  (Annex  2)  i  la  traslladarà  al  centre  de  salut  pública  del  departament  de                

salut.   

•  També  comunicarà  la  Secretaria  Autonómica  d'Educació-  i  Formació-  Professional  el            
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nombre  de  casos  confirmats  tant  de  l'alumnat  com  de  qualsevol  altra  persona  que  treballe  al                

centre,  amb  indicació  del  grup  en  el  qual  estan  escolaritzats  o  on  realitzen  la  seua  ac�vitat                 

docent.   

•  Si  es  produeix  la  confirmació  d'un  cas  fora  de  l'horari  escolar,  el  personal  de  vigilancia                 

epidemiològica  de  Salut  Pública  cridarà  al  o  a  la  responsable  Covid  del  centre  educa�u  a                

primera  hora  del  dia  següent  hàbil  per  a  la  recollida  de  dades dels  contactes  estrets.  El                 

responsable   COVID-19   del   centre   educa�u   proporcionarà   el   llistat   de   contactes   estrets.   

6.-   Actuació   del   Sistema   Sanitari:  

GESTIÓ   DE   CASOS:   

•  L'equip  sanitari  valorarà  el  cas  sospitós  i  decidira,  la  conveniència  de  realitzar  una  prova                

PCR  amb  la  major  prioritat.  Una  vegada  iden�ficat  el  cas  com  a  sospito-s,  se  li  indicarà                 

aïllament  domiciliari  i  el  de  les  persones  amb  qui  convisca  fins  a  conèixer  el  resultat  de  la  PCR.                   

No  està  indicat  l'aïllament  dels  contactes  estrets  no  convivents,  és  a  dir  de  les  persones  que                 

formen   el   grup   de   convivència   estable,   mentre   s'espera   el   resultat   de   la   prova.   

•   Davant   d'un   cas   confirmat,   es   realitzaran   les   següents   actuacions:   

•  Informar  a  la  persona  amb  resultat  posi�u  i  als  seus  convivents  domiciliaris  de               

l'obligatorietat   d'aïllament   al   domicili   i   facilitar-li   les   pautes   a   seguir.   

•   Es   realitzarà   el   cens   de   contactes   convivents   per   al   seu   seguiment.   

•  El  o  la  responsable  Covid  del  centre  educa�u  comunicarà  al  Centre  de  Salut  Pública                

corresponent   la   confirmació   d'un   cas   escolar.   

•  La  Unitat  de  Vigilància  Epidemiològica  del  Centre  de  Salut  Pública  realitzarà  l'enquesta              

epidemiològica  i  establirà  les  mesures  preven�ves  oportunes  i  completara,  l'estudi  de            

contactes   estrets   de   l'entorn   educa�u.   

•  En  el  cas  de  famílies  i  personal  del  centre  amb  provisió  de  serveis  sanitaris  privats,  en                  

que,  la  recollida  de  contactes  estrets  no  pot  fer-se  en  el  moment  de  la  sospita  clínica,  el                  

professional  sanitari  que  ha  atès  la  sospita  alerta  la  Unitat  de  Vigilància  epidemiològica  del               
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Centre   de   Salut   Pública   corresponent.   

7.-   Actuacions   de   vigilància   epidemiològica   des   de   Salut   Pública   

•  Quan  hi  haja  un  o  més  casos  confirmats  en  un  centre  educa�u,  la  Unitat                

d’Epidemiologia  del  centre  de  salut  pública  del  departament  de  salut  en  que  està  el               

centre  educa�u  contactarà  amb  el  director  o  directora,  que  li  haurà  de  facilitar  la               

informació  necessària  per  a  organitzar  la  ges�ó  adequada  de  casos  i  l’estudi  i  el  seguiment                

dels  contactes  i  també  per  a  establir  les  mesures  de  prevenció  i  control  necessàries  en  cas                 

de   brot   o   davant   de   casos   en   grups   de   convivència   estables.   

•   S’indicaràn   les   mesures   d'aïllament   i   quarantena   necessa,ries   que   puguen   derivar-se   de  

l’estudi   del   cas,   en   cas   de   brot   o   de   situació   d’augment   de     transmissió   comunitària,   i   es  

facilitarà   la   informació   necessària   tant   al   centre   educa�u   com   a   les   famílies   (annex   3).   

a. GESTIÓ   DELS   CONTACTES   DEL   CAS   CONFIRMAT   

En  funció  dels  resultats  de  l'estudi  de  casos  dirigit  per  l'autoritat  sanitària,  aquesta  podrà               

decidir  ampliar  l'estratègia  de  recerca  ac�va  de  casos  mitjançant  tests  microbiològics  més             

enllà   dels   grups   en   els   quals   s'hagen   detectat   casos.   

Un   resultat   nega�u   de   les   proves   no   eximeix   de   la   necessitat   de   mantenir   la   quarantena  

establerta.   

Els  germans/es  o  familiars  convivents  d'un  cas  sospitós  (aquell  en  què  s'ha  realitzat  PCR  i                

s'està  a  l'espera  de  resultats)  s'hauran  de  quedar  a  casa  fins  a  conèixer  el  resultat.  Si  el                  

resultat   és   nega�u,   poden   reincorporar-se   al   centre   educa�u.   

En  cas  de  confirmacio  de  la  infecció  (PCR  posi�va),  els  germans/es  o  familiars  que  són                

contactes  estrets  faran  quarantena  durant  14  dies  i,  en  el  marc  de  la  recerca  ac�va  de  casos,                  

es  realitzara,  una  prova  PCR  a  aquests  germans/es  o  familiars  convivents.  Un  resultat  nega�u               

de  la  prova  PCR  als  contactes  no  eximeix  de  la  necessitat  de  mantenir  la  quarantena  als                 
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convivents   durant   14   dies.   

No  està  indicat  l'aïllament  preven�u  de  les  persones  que  integren  el  grup  dels  germans/es  o                

familiars  del  cas  en  el  moment  de  fer-los  la  prova  PCR  en  el  marc  de  la  recerca  ac�va  de                    

contactes.  En  el  cas  que  es  confirme  la  prova  PCR  com  a  posi�va,  s'establiran  les  mesures                 

oportunes   en   els   grups   dels   germans   /   es   o   familiars   convivents.   

b. GESTIÓ   DE   BROTS   

A   nivell   orienta�u,   els   elements   de   decisió   per   establir   per   part   de   Salut   Pública   quarantenes  

als   contactes,   o   si   fóra   necessari,   tancaments   parcials   o   totals,   són:   

1.  Brot  en  una  aula: tres  o  més  casos  confirmats  en  un  únic  GCE  o  grup  no  organitzada  com  a                     

GCE  amb  vincle  epidemiològic  entre  ells.  S’indicaran  actuacions  de  control  específiques            

mitjançant   la   implementació   de   les   mesures   de   control   habituals:   

-   Aïllament   domiciliari   dels   casos.  

-   Iden�ficació   i   quarantena   dels   contactes   del   GCE   o   els   contactes   estrets   dels   grups   no  

organitzats   com   a   GCE.   

-   Si   els   casos   pertanyen   a   un   GCE:   suspensió   de   l’ac�vitat   docent   fins   a   transcorreguts   14  

dies   des   de   l’inici   de   la   quarantena   dels   contactes.   

-   Si   els   casos   pertanyen   a   un   grup   que   no   està   organitzat   com   a   GCE:   manteniment   de  

l’ac�vitat   docent   presencial   per   als   alumnes   no   classificats   com   a   contactes   estrets.   

L’ac�vitat  docent  con�nua  de  manera  normal  extremant  les  mesures  de  prevencio-  i             

higiene  en  tots  els  nivells  educa�us  que  s’impar�squen  en  el  centre,  amb  excepció  del               

GCE   afectat.   

2.  Brots  en  diverses  aules  sense  vincle  epidemiològic: tres o  més  casos  en  GCE  o  grups  no                  

organitzats  com  a  GCE  sense  vincle  epidemiologic  entre  elles.  S’han  d’indicar  actuacions  de              

control  específiques  per  a  cadascun  mitjançant  la  implementació  de  les  mesures  de  control              

habituals:   

-   Aïllament   domiciliari   dels   casos.   
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-   Iden�ficació   i   quarantena   dels   contactes   de   cada   GCE   o   els   contactes   estrets   de   cada  

grup   no   organitzat   com   a   GCE.   

-   Si   els   casos   pertanyen   a   un   GCE:   suspensió   de   l’ac�vitat   docent   presencial   de   cada   GCE  

fins   a   transcorreguts   14   dies   des   de   l’inici   de   la   quarantena.   

-   Si   els   casos   pertanyen   a   grups   que   no   estan   organitzats   com   a   GCE:   manteniment   de  

l’ac�vitat   docent   presencial   per   als   alumnes   no   classificats   com   a   contactes   estrets   en  

cadascun   dels   grups   no   organitzats   com   a   GCE.   

L’ac�vitat  docent  presencial  con�nuara,  de  manera  normal  extremant  les  mesures  de            

prevenció  i  higiene  en  tots  els  nivells  educ�us  que  s’impar�squen  al  centre,  amb              

excepcio-   dels   grups   afectats.   

3.  Brots  en  diverses  aules  amb  vincle  epidemiològic :  detecció  de  casos  en  diversos  GCE  o                

grups  no  organitzats  com  a  GCE  amb  un  cert  grau  de  transmissió  entre  diversos  grups                

independentment   de   la   manera   d’introducció   del   virus   en   el   centre   escolar.   

-   Aïllament   domiciliari   dels   casos.   

-   Iden�ficació   i   quarantena   dels   contactes   de   cada   GCE   o   contactes   estrets   de   cada   grup  

no   organitzat   com   a   GCE.   

-   S’ha   d’estudiar   la   relació   entre   els   casos   i,   si   es   demostra   l'existència   d’un   vincle  

epidemiològic   i   no   s’han   pogut   man�ndre   les   mesures   de   prevenció   i   higiene,   es   valorarà  

l’adopció   de   mesures   addicionals,   com   l’extensió   de   la   quarantena   i   la   suspensió   de  

l’ac�vitat   docent   d’altres   grups   fins   a   transcorreguts   14   dies   des   de   l’inici   de   la   quarantena  

o   el   temps   que   s’indique   en   funció   de   l’evolució   dels   brots.   

L’ac�vitat  docent  con�nuara,  de  manera  normal  extremant  les  mesures  de  prevencio-  i             

higiene  en  les  totes  les  etapes  educa�ves  que  s’impar�squen  en  el  centre,  amb  excepció               

dels   grups   afectats.   

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

transmissió  no  controlada  en  el  centre  educa�u  amb  un  nombre  més  alt  del  que  s’esperava                

per  al  segment  d’edat  en  un  territori  específic,  els  serveis  de  salut  pública  faran  una  avaluació                 

de  risc  per  a  considerar  la  necessitat  d’escalar  les  mesures,  i  valoraran  en  úl�ma  instància,  el                 
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tancament   temporal   del   centre   educa�u.   

-   Aïllament   domiciliari   dels   casos.   

-   En   una   situació   de   transmissió   no   controlada,   després   d’una   avaluació   de   la   situació  

epidemiològica,   cal   escalar   les   mesures   de   control   i   es   pot   arribar   a   determinar   el  

tancament   temporal   del   centre   educa�u.   

-   Inicialment,   el   tancament   del   centre   seria   durant   14   dies,   encara   que   la   duració   d’aquest  

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

que   desenvolupen   símptomes   i   del   nivell   de   transmissió   que   es   detecte   en   el   centre  

educa�u.   

-   La   reobertura   del   centre   educa�u   �ndrà   lloc   quan   la   situació   es�ga   controlada   i   no  

supose   un   risc   per   a   la   comunitat   educa�va.   

 

c. RETORN   AL   CENTRE   EDUCATIU:   

L’alumnat   es   podrà   incorporar   al   centre   educa�u   quan   l’haja   complit   el   període   d'aïllament  

preven�u   indicat   pel   protocol   sanitari   vigent.   En   cap   moment   serà   necessari   un   cer�ficat  

mèdic   per   a   la   reincorporació   al   centre   escolar   o   ins�tut.   

d. COORDINACIÓ   SANITAT-EDUCACIÓ:   

Les   secretaries   autonòmiques   d'educació   i   sanitat   s'encarregaran   de   la   coordinació   entre   les  

dues   conselleries,   com   a   tasca   de   la   Comissió   de   Seguiment   Covid-19   en   els   centres   educa�us  

de   la   Comunitat   Valenciana.   

La   coordinació   departamental   de   seguiment   i   control   de   COVID-19   en   centres   educa�us  

recaurà   en   la   Comissió   de   Salut   Comunitària   Departamental   formada   per   responsables  

departamentals   d'assiste,ncia   sanitària   i   de   salut   pública,   així-com   un   representant   de  

l'administració   local   membre   del   consell   de   salut.   Es   podran   incorporar,   a   criteri   i   pe�cio-   de  

la   comissió,   representants,   professionals   i   /   o   agents   vinculats   a   centres   educa�us,  

laboratoris,   equips   d'atenció   primària   del   departament.   

Per   a   facilitar   la   comunicació   l’adreça   de   cada   centre   educa�u   haurà   de   disposar   d’un   telèfon  

i   d’un   correu   de   contacte   directe   del   seu   centre   d’atenció   primària   referent  

( educovid_csp_torrent@gva.es) ,   i   també   d’un   telèfon   ( 961974875)    i   d’un   correu   electrònic   dels  
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responsables   de   salut   pública   departamentalS.  

 

A   més,   segons   les   intruccions   del   7   de   setembre,   actuarem:   

 

1. Les   presents   instruccions   tenen   com   a   objecte   establir   el   procediment   per   a   la   comunicació  
de   les   incidències   sanitàries   que   es   produïsquen   al   llarg   del   curs   2020-2021   com   a  
conseqüència   de   la   crisi   sanitària   ocasionada   pel   Covid-19.  

2. Aquestes   instruccions   seran   d’aplicació   a   tots   els   centres   docents   que   impar�squen  
ensenyaments   no   universitaris.  

3. En   la   ges�ó   dels   casos   de   sospita   o   aparició   d'un   contagi   per   Covid-19,   la   direcció   del   centre  
actuarà   de   conformitat   amb   allò   que   estableix   tant   l'apartat   9   del   Protocol   de   protecció   i  
prevenció   davant   la   transmissió   i   contagi   del   SARS-CoV-2   com   la   guia   per   a   la   ges�ó   de  
casos   Covid-19   en   els   centres   educa�us   d’ensenyaments   no   universitaris.  

4. La   direcció   dels   centres   educa�us   seguirà   les   indicacions   que   determinen   les   autoritats   del  
departament   de   Salut   Pública   a   l'efecte   d'ac�var   les   actuacions   o   mesures   de   prevenció   i  
control   necessaris   en   cas   de   brot   o   augment   de   la   transmissió   comunitària.  

5. En   aquells   casos   en   què   els   representants   legals   de   l'alumnat   o   les   autoritats   del  
departament   de   Salut   Pública   juntament   amb   el   Servei   de   Vigilància   Epidemiològica  
confirmen   l'existència   d'un   contagi   per   Covid-19,   la   persona   responsable   Covid-19   del  
centre   educa�u   elaborarà   la   fitxa   informa�va   que   estableix   la   guia   de   ges�ó   de   casos   en   els  
centres   educa�us   la   qual   integra   la   relació   dels   contactes   estrets   dels   casos   confirmats   tant  
d'aula,   menjador,   com   de   transport   escolar   col·lec�u   i   la   traslladarà   al   centre   de   salut  
pública   del   departament   de   salut.   

Sense   perjudici   d'això,   la   direcció   del   centre   també   comunicarà   a   la   Secretaria   Autonòmica  
d'Educació   i   Formació   Professional   l'existència   de   casos   confirmats   per   Covid-19.   Per   a   això,  
emplenarà   la   informació   del   mòdul   d'ÍTACA   des�nat   a   la   comunicació   d'incidències  
Covid-19.  

 
10. REFERENCIES:  

 
 
 

- Info   Coronavirus   GVA.   Generalitat   Valenciana.    h�p://coronavirus.san.gva.es/  
- Enfermedad  por  nuevo  coronavirus,  COVID-19.  Información  para  profesionales  y/  o  para  la             

ciudadanía.  Ministeri  de  Sanitat.  Govern  d’Espanya h�ps:// www.mscbs.gob.es/        

profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm  

- Medidas   de   prevención,   higiene   y   promoción   de   la   salud   frente   a   COVID-19   para   centros  

educa�vos   en   el   curso   2020-2021   (versión   22-06-2020).   Ministeri   de   Sanitat-   Ministeri  

d’Educació   i   Formació   Professional.   Accessible   en:  

h�ps://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/  
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medidas-centros-educa�vos-curso-20-21.pdf  

- Pla   de   con�ngència   i   con�nuïtat   en   el   treball   durant   les   fases   de   desescalada   i   transició   cap  

a   una   nova   normalitat   dels   centres   docents   públics   dependents   de   la   Conselleria  

d’Educació,   Cultura   i   Esport.   Invassat.   Accessible   en:  

h�p://www.ceice.gva.es/documents/161634256/169958142/Plan/030ec7ef-5cb8-  

437d-a25e-bf539fac9125  

- COVID-19:  Proteger  la  salud  en  las  aulas.  Principios  básicos  para  asegurar  el  derecho  a  la                

salud  al  reabrir  los  centros  educa�vos.  Madrid:  UNICEF  Espanya,  2020.  Accessible  en:             

h�ps:// www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-  

centros-educa�vos-funcionamiento-seguro-2.pdf  

 

- Informació    sobre   la   COVID-19 –   Conselleria   d’Educació,   Cultura   i   Esport:  

h�p://www.ceice.gva.es/es/covid-19  
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1. DECLARACIÓ   RESPONSABLE   SOBRE   SINTOMATOLOGIA   COVID-19  

 
 
Les   persones   signants,   representants   legals   de   l’alumne   o   alumna   que   es   cita,   matriculat   a   l’Escola  
ElDrac   SCV   de   Torrent   (València),  
 
DECLAREM :  
 
1-   el   nostre   compromís   amb   el   compliment   de   les   normes   de   salut   i   higiene   de   l’alumne   o   alumna,  
d’acord   amb   els   protocols   vigents   en   aquesta   matèria,   les   recomanacions   de   les   autoritats  
competents   i   el   protocol   de   con�ngència   de   l’escola   ElDrac;  
 
2-   el   nostre   compromís   a   controlar   diariament   el   estat   de   salut   de   l’alumne   o   alumna   abans   d’anar   a  
l’escola,   mitjançant   l'observació   dels   símptomes   propis   de   la   Covid-19,   com   ara   tos,   temperatura  
corporal   per   damunt   de   37’5ºC,   dificultat   respiratoria,   vómits,   diarrea,   mal   a   la   gola,   mal   de   cap   i/o  
malestar   general;  
 
3-   el   nostre   compromís   a   acudir   al   centre   escolar   el   més   pronte   possible   quan   ens   comuniquen   que  
l’alumne   o   alumna   presenta   símptomes;  

 
4-   el   nostre   compromís   a   que,   en   cas   de   detectar   algun   d’aquests   símptomes,   l’alumne/a   no   acudirà  
a   l’escola   fins   que   el   personal   sanitari   corresponent   confirme   l’absència   de   risc,   tant   per   l’alumne/a  
com   per   a   la   resta   de   l’alumnat   i   personal   de   l’escola.   Avisarem   a   l’escola   d’aquest   fet   i   ens   posarem  
en   contacte   amb   les   autoritats   sanitàries   competents   (telèfon   Covid   900   300   555)  
 
 
Torrent,   a   dia    _______   del   mes   de   ________________________   de   l’any    ____________  
 
 
 
Alumne/a:   ________________________________________________________  
 
 
 
 
Representant   legal:   __________________________________   DNI:______________  
 
 
 
 
Representant   legal:   __________________________________   DNI:______________  
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2. PLÀNOL   D’ENTRADES   I   EIXIDES  

 

  

39  



/

 

3. QUADRE   HORARI   ENTRADES   I   EIXIDES  

 

HORARIS   i   ZONES   d’ENTRADA  

HORA  
PORTA   PATI  

ESO  
(porta   xicoteta)  

PORTA   PATI  
ESO  

(porta  
corredera)  

PORTA  
PRINCIPAL  

PATI   ARBRES  
PORTA   ACCÉS  

PAVELLÓ  
PORTA  

TRASERA   PATI  
INFANTIL  

8’45   h  
8’55   h  2n   ESO  1r   ESO  4t   ESO  3r   ESO   

8’55   h  
9’05   h  AVIONS  VAIXELLS  5è   primària  6è   primària   

9’05   h  
9’15   h  2n   primària  1r   primària  4t   primària  3r   primària   

9-9:30   h      TRENS  
9:30-10h      TRENS  

 
 

 

HORARIS   i   ZONES   d’EIXIDA   (sense   menjador)  

HORA  
PORTA   PATI  

ESO  
(porta   xicoteta)  

PORTA   PATI  
ESO  

(porta  
corredera)  

PORTA  
PRINCIPAL  

PATI   ARBRES  
PORTA   ACCÉS  

PAVELLÓ  
PORTA  

TRASERA   PATI  
INFANTIL  

12’50   h  2n   primària  1r   primària  4t   primària  3r   primària   
13   h  AVIONS  VAIXELLS  5è   primària  6è   primària  TRENS  
13’50   2n   ESO  1r   ESO  4t   ESO  3r   ESO   

 
 

HORARIS   i   ZONES   d’EIXIDA   (amb    menjador)  

HORA  
PORTA   PATI  

ESO  
(porta   xicoteta)  

PORTA   PATI  
ESO  

(porta  
corredera)  

PORTA  
PRINCIPAL  

PATI   ARBRES  
PORTA   ACCÉS  

PAVELLÓ  
PORTA  

TRASERA   PATI  
INFANTIL  

14’40  2n   primària  1r   primària  4t   primària  3r   primària   
14’50   h  AVIONS  VAIXELLS  5è   primària  6è   primària  TRENS  

15   h   2n   ESO  1r   ESO  4t   ESO  3r   ESO   
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4. PLA   D’ACOLLIDA   GENERAL   DE   L’ESCOLA   EL   DRAC   

CURS   ‘20-’21  
 
Davant   aquesta   situació   generada   per   el   COVID-19,   des   de   l’escola   el   Drac   hem   confeccionat   aquest  
pla   d’acollida   per   al   nostre   alumnat.   Valorem   el   temps   que   ha   passat   des   de   que   ens   confinaren   en  
març   del   2020,   i   és   per   això   que   hem   realitzat   aquest   pla   amb   la   màxima   sensibilitat,   prevenció   i  
convicció,   per   a   donar   la   millor   resposta   possible.  
 
Pensem   que   és   important,   �ndre   un   lema   aquest   curs   i   fins   que   dure   aquesta   situació.   És   per  
aquest   mo�u,   que   en   el   Drac   hem   escollit   el   següent:  
 

“Per   tu,   per   totes,   per   tots”  
.  

ABANS   DE   COMENÇAR  
 
1. Reunió   telemà�ca   amb   les   famílies   abans   de   començar   el   curs:  

 
INFANTIL:    divendres   4   de   setembre.  
 
PRIMÀRIA:    divendres   4   de   setembre.  
 
ESO:    dilluns   7   de   setembre.  
 

2. Enviar   correus   informa�us   des   de   la   coordinació   i   la   tutoria   des   del   dia   28   d’agost.  
 

3. Enviar   a   les   famílies   el   protocol,   o   està   inclós   aquest   pla   d’acollida,   abans   de   la   reunió   de  
famílies.  
 

4. L’entrada   al   curs   20-21   serà   escalonada   des   del   dia   7   al   11   de   setembre:  
 
  DILLUNS   DIA   7  
-   Trens   (11   alumnes),   vaixells   i   avions   
-   1r   i   2n   de   Primària.  
 
DIMARTS   DIA   8  
-   Trens   (11   alumnes)  
-   3r,   4rt,   5é   i   6é   de   Primària.  
 
DIMECRES   DIA   9  
-   Trens   (tots   i   totes)  
-   ESO  
 

5. Cada   classe   té   que   preparar   l’espai:  
 

- El   mobiliari   ha   d’estar   situat   en   el   lloc   corresponent.  
  

- Taules   i   cadires   preparades   amb   el   nom   de   cada   alumne   i   alumna.  
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- Tindre   penjada   a   l’aula   la   cartelleria   amb   les   normes:   

 
- normes   d’higiene   generals  
- normes   a   l’aula.  
- normes   al   pa�.   
- normes   menjadors.   
- normes   d’ús   dels   banys.   

 
- Penjar   a   l’aula   el   plànol   de   la   repar�ció   dels   espais   del   pa�.   

 
- Penjar   l’horari.   

 
- Preparar   cartell   de   benvinguda.  

 
6. Cada   docent   ha   de   preparar-se   unes   paraules   per   a   l’alumnat,   que   serà   el   primer   a   fer   quan  

�nga   la   primera   sessió   amb   cada   grup   en   el   que   �nga   contacte.   
 
Sabem   que   tots   i   totes   dediquem   unes   paraules   sempre   que   comencem   el   curs   amb   cada   grup,  
però,   enguany   aquestes   paraules   reben   més   importància.   Penseu   que,   la   majoria   d’alumnes   no  
ha   �ngut   contacte   amb   nosaltres   i   han   de   saber   que   els   hem   i   les   hem   �rat   a   faltar.   

 
7. Diferenciar   els   espais   que   va   a   gastar   cada   grup   a   l’hora   de   l’esplai.   

 
 
MªJosé   está   disponible   per   ajustar   per   classes   el   pla   d’acollida.   Si   teniu   dubtes,   voleu   opinió,  
necessiteu   que   entre   a   l’aula,   atenció   per   algun   alumne   o   alumna,...   No   dubteu   en   contactar   amb  
ella!  
 
 
 
DIA   1:  
 
Portem   massa   mesos   sense   veure’ns.   Des   del   dia   de   falles   no   ens   veiem   i   hem   de   fer   de   la   tornada,  
un   dia   especial.   Un   dia   on   donem   al   nostre   alumnat   una   calorosa   benvinguda   i   fem   que   es  
sen�squen   que   perteneixen   a   l’Escola   El   Drac.  
 
Cada   curs   durant   el   primer   dia,   estarà   en   tot   el   dia   amb   el   seu   tutor   o   amb   la   seua   tutora.   Els   i   les  
mestres   que   entren   en   eixe   grup,   poden   organitzar   amb   la   tutora   o   amb   el   tutor,   un   horari   per  
entrar   i   dirigir-se   al   grup.   En   el   cas   de   la   ESO,   serà   fins   l’hora   d’esplai.  
 
El   tutor   i   tutora   el   primer   dia   ha   d'atendre   diferents   aspectes:  
 
● Donar   la   benvinguda   i   els   diem   a   totes   i   a   tots   que   els   havem   trobat   a   faltar,   que   tenim   moltes  

ganes   que   la   nostra   escola   es�guera   de   nou   plena   de   xiquets   i   xiquetes.   
 

● Si   hi   ha   algun   membre   nou:   presentar,   ubicar   en   un   grup   i   donar   al   grup   instruccions   per   que   li  
expliquen   on   son   les   coses.   
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● Fer   una   acollida   expressa   a   l’alumnat   NEE.   (Recolçament   d’altres   docents)  
 

● Exposar   les   mesures   d’higiene   personal,   material,   a   més   de,   tots   els   canvis   en   el   funcionament  
de   l’escola   les   mesures   de   prevenció.   

 
● Presentar   i   remarcar   el   lema   escollit   “Per   tu,   per   totes,   per   tots.”  

 
Pensem   que   aquests   aspectes   es   poden   assolir   si   realitzem   les   diferents   accions   que   plantegem   a  
con�nuació.   No   és   necessari   que   compliu   l’ordre   en   el   que   s’exposen,   però   el   1r   punt   si   que   és   molt  
important:   
 

1. Cada   docent   ha   de   preparar-se   unes   paraules   per   a   l’alumnat,   que   serà   el   primer   a   fer   quan  
�nga   la   primera   sessió   amb   cada   grup   en   el   que   �nga   contacte.   
Penseu   en   un   text,   en   una   cançó,   escriviu-vos   unes   paraules,...   Les   opcions   són   diverses   i  
l’alumnat   ho   agrairà.   

2. L’equip   direc�u   prepararà   un   vídeo   de   benvinguda   al   curs   ‘20-’21.   
3. Realitzar   una   dinàmica:  

 
LES   EMOCIONS   I   ELS   SENTIMENTS  
 
Amb   l’objec�u   de   visibilitzar   el   que   ha   ocorregut,   explorar   com   ho   ha   passat   el   nostre  
alumnat,   fer-nos   un   retrat   de   cóm   està   la   nostre   alumnat   i   que   pot   necessitar.   Realitzar   una  
dinàmica.   
 
Cada   alumne   i   alumna   ha   d’expressar   com   s’ha   sen�t   en   els   diferents   moments    que   hem  
passat   en   aquest   confinament.   Quan   ens   confinaren,   les   vacances   i   com   es   senten   en   eixe  
moment.  
 
Per   a   fer   aquesta   dinàmica,   és   important   �ndre   a   l’abast   de   l’alumnat   (es   pot   projectar)   un  
recull   de   sen�ments   i   emocions   per   a   ajudar-los   a   encontrar   a   expressar   els   sen�ments   i  
emocions.   
 
Aquesta   dinàmica   es   pot   realitzar   fent   una   assemblea   o   escrivint   en   un   paper-post-it   de  
diferents   colors   per   a   cada   una   de   les   etapes   que   hem   passat   abans   de   tornar   a   l'escola.   Es  
pot   pegar   a   l’encerat   o   no,   segons   consideri.   
 
En   Infan�l   es   pot   realitzar   mitjançant   un   conte   on   es   tracten   emocions   i   sen�ments.  
 

4. Amb   l’objec�u   de   complir   el   lema   establert   per   l’escola,    “Per   tu,   per   totes,   per   tots” .   En  
assemblea,   entre   totes   i   tots   escollim   una   o   dues   accions   de   com   anem   a   recolzar   com   a  
grup   i   que   deixarem   en   un   lloc   visible.   (La   persona   docent   pot   marcar-se   un   objec�u   a  
treballar   de   forma   transversal   en   el   primer   mes   i   fer-lo   extensible   a   les   persones   que  
intervinguen   en   eixa   aula).  

5. Presentació   dels   canvis   respecte   al   curs   passat:  
- l’horari   de   les   matèries.  
- l’horari   d’esplais   i   el   lloc.  
- recorreguts   per   l’escola.  
- normes   d’higiene   i   prevenció.  
- tots   aquells   aspectes   que   afecten   al   nou   funcionament.  
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6. És   interessant   que   tots   els   canvis,   respecte   als   espais,   s’acompanye   el   grup   per   a   que   els  
coneixen   abans   de   gastar-los.   (menjador,   esplai,   banys,   entrada-eixida,...).  

7. Entregar   en   els   cursos   superiors   de   Primària   i   la   ESO,   de   les   normes   que   anem   a   �ndre  
aquest   curs   a   l’escola.  

 
 

DURANT   EL   PERÍODE   D’ACOLLIDA     (Inf.   i   PR   fins   octubre;   ESO   almenys   tres   setmanes)  
 
Aquest   curs,   l’acollida   de   l’alumnat   cobra   especial   importància.   És   per   això   que,   en   aquest  
document   hi   han   accions   que   s’han   de   mantenir   durant   el   mes   de   setembre,   i   en   alguns   cursos,   pot  
ser   que   el   trimestre   o   el   curs.   
 
És   per   això   que   deurem   atendre   els   següents   aspectes   durant   el   període   d’acollida.   Aquest   període  
es   pot   allargar   en   el   temps,   ja   que   es   valorarà   la   necessitat   de   cada   grup.   
 

1. ASSEMBLEA:   Siga   qui   siga   el   o   la   docent   que   està   en   el   grup   a   1a   hora,   ha   de   realitzar   una  
assemblea.   En   aquesta   s’ha   de:  
 

- Llegir   l’acta   del   dia   anterior.  
- Recordar   mesures   de   prevenció.   
- Realitzar   dinàmiques   per   parlar   al   voltant   dels   dies   anteriors   i   sen�ments.   (pot   ser  

es   pot   relacionar   sols   amb   una   paraula)  
- Visualitzar   vídeos   i   no�cies   relacionats   amb   el   Covid   i   que   servisquen   per   a   la  

prevenció   i   conscienciació.  
- Propostes   de   joc   en   el   pa�   (sense   contacte).  
- Treballar   amb   secretari,   torn   de   paraula,   presa   de   decisió   i   redacció   d’acta.  
- El   divendres,   l’assemblea   es   pot   realitzar   el   divendres   a   úl�ma   hora.  

 
2. Ser   tranquil·litzadores   i   visibilitzar   l’escola   com   un   espai   segur,   així   com   visibilitzar   que   la  

seguretat   està   en   que   totes   complim   les   mesures   proposades.   A   més,   hem   de   recalcar   que  
tota   la   comunitat   escolar   vetlla   per   la   seguretat   de   tots   i   totes.  

3. M.   José,   en   la   seua   figura   d’orientadora   del   centre,   entrarà   en   els   diferents   grups   per   a   fer  
alguna   xerrada/dinàmica.  

4. Fer   tertúlies   al   voltant   de   llibres   o   vídeos   que   tracten   les   emocions   o   els   sen�ments.   
5. Treballar   la   crea�vitat   com   una   mesura   per   desenvolupar   el   pensament   crea�u   i   l’adaptació  

a   diferents   situacions.  
6. Parlar   de   la   vulnerabilitat   com   una   sensació,   encara   que   desagradable,   posi�va!   Ja   que   és  

una   caracterís�ca   comú   a   tots   i   totes.   Que   ens   fa   acoplar-nos   a   aquesta   situació.  
7. Fer   un   panell   de   somnis   comuns   i   que   quede   exposat   a   l’aula.   
8. Preparar   un   kit   de   confinament   on   �nguem   preparat   el   material   necessari,   per   si   ens   tornen  

a   confinar.   Aquest   material,   ha   d’estar   compost   del   material   necessari   per   a   treballar   els  
objec�us   mínims   des   de   casa.   

9. Durant   el   temps   d’entrada   i   eixida   de   les   aules,   sonaran   cançons   per   la   megafonia.   Els  
cursos   anteriors,   eren   uns   pocs   minuts.   En   aquesta   ocasió   seran   cançons   senceres   i   que   es  
poden   ges�onar   mitjançant   pe�cions   o   altre   format.   
 

Cal   recordar,   que   encara   que   és   part   de   la   nostra   tasca.   En   aquest   moment   en   especial,   sempre   que  
parlem   amb   l’alumnat   sobre   temes   rela�us   a   les   seues   preocupacions,   les   escoltarem   (quan  
puguem,   o   quan   �nguem   l’espai   establit   per   fer-ho)   prendrem   interés,   i   escoltarem.   Al   final   li  
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preguntarem   com   es   sent   després   d’haver-ho   contat,   si   veiem   que   és   un   tema   recurrent   consultar  
amb   l’orientació.   Puc   ajudar-te   en   alguna   cosa?  
 
A   més,   i   encara   que   en   algún   punt   s’específique   de   manera   concreta,   tots   i   totes   comptem   amb   el  
departament   d’orientació   per   a   resoldre   dubtes,   ajudar   a   la   confecció   de   dinàmiques,   així   com,  
assessorar-vos   en   aspectes   relacionats   amb   l’alumnat   o   tasca   docent.  
 
 
AVALUACIÓ   I   MODIFICACIÓ   DEL   PLA:  
La   forma   de   millorar   un   pla   d’acció   o   un   projecte,   és   avaluar-lo   i   modificar-lo   de   ser   necessari.   El  
curs   20-21,   va   anar   adaptant-se   segons   l’evolució   de   la   pandèmia,   però   també,   per   l’avaluació   del  
plans   i   protocols   que   s’han   posat   en   marxa.   
 
El   pla   d’acollida   del   Drac,   serà   avaluat   de   forma   sistemà�ca   pel   professorat,   i   així,   dur   a   terme   els  
ajustos   que   vagen   sorgint.   Alguns   aspectes   que   avaluarem   seran:   

 
- la   posada   en   marxa  
- la   resposta   del   grup  
- l’u�litat  
- l’adequació   a   l’alumnat   NEE  
- les   variacions   fetes.  

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Informació   bàsica   COVID   a   l’escola:    Tots   els   dies   al   ma�,   recordar-ho!!  
 
- Recordar   que   com   una   coopera�va,   que   en   la   nostra   escola   tots   cooperem   i   que   enguany  

més   que   mai   la   cooperació   está   en   complir   les   normes   per   al   benestar   de   totes   i   tots.  
 

- Cadascun   és   responsable   en   les   seues   accions   del   benestar   del   grup.   Posar   exemples.  
 

- Ac�var   coneixements   previs:   sobre   mesures   a   dur   a   terme   i   quines   pensen   que   seran   les  
que   �ndran   que   fer   a   l’escola.  

 
- Explicar   i   informar   on   estan   penjades   totes   les   normes.   Deixar   clares   les   3   més   importants.  

(per   exemple,   mascareta,   sols   1   persona   al   WC,   puntualitat   en   entrades   i   eixides)   Les  
normes   estaran   per   escrit   i   amb   pictogrames,   asegurant   l’accés   cogni�u   de   tot   l’alumnat.  
 

- Informar   per   de   forma   individualitzada   a   l’alumnat   NEE   i   asegurar-nos   que   ho   ha   comprès,  
posar   un   bessó   o   bessona   per   a   eixa   persona   que   l'acompanyen.   (Pot   ampliar-se   a   tot  
l’alumnat,   inclós   professorat).  
 

- Informar   al   grup   si   hi   ha   alguna   persona   suscep�ble   d'excepcions   en   les   normes   a   l’aula   o   si  
hi   ha   alguna   persona   especialment   vulnerable.   (prèviament   haurem   demanant   permís   a   la  
família   i   al   l'alumna   o   alumne).  
 

- Posar-nos   un   objec�u   de   grup   per   cuidar-nos   i   que   quede   escrit   a   la   classe.  
 

45  



/

 

- Fer   assajos   de   recorreguts   per   l’escola   i   de   moviments   per   l’aula.  
 
- Molt   important   posar   nom   a   tot   el   material   de   cada   persona   en   totes   les   etapes,   des�nar   el  

temps   necessari   per   açò.  
 

- Molt   important   la   higiene:   explicar   que   enguany   des�narem   un   espai   a   la   responsabilitat   de  
tots   i   totes   de   man�ndre   el   nostres   espai   segur:   i   per   això   �ndre   kit   personal   i   grupal   de  
desinfecció   i   neteja,   cadascun   de   la   seua   tauleta   que   té   que   desinfectar   cada   dia.   (   la   idea   es  
que   realitzen   tots   els   dies   una   acció   que   implique   cura   i   responsabilitat,   ja   que   tot   els   va  
vindre   donat   enguany).  

o Cada   alumne   cal   que   duga:   drap   de   neteja,   mascareta   d’emergència   i   hidrogel  
o Es   netejarà   l’aula:   

▪ Sempre   que   l’aula   vaja   ser   gastada   per   altre   grup.  

▪ Abans   i   després   de   dinar.  

▪ Al   final   del   dia.  
 
ALTERNATIVES   DE   JOCS   A   L’HORA   DE   L’ESPLAI  
 
Alterna�ves   de   relació:    cada   profe   treballarà   en   el   seu   grup,   vos   posem   alguns   exemples   i   també  
pot   fer   una   xerrada   Mªjosé   per   classe.  
 

infan�l:   
- Corda   de   jocs   i   filera.   una   corda   amb   senyals   cada   1,5m   que   val   per   desplaçament   i  

classe   de   motricitat.  
 

Primària:  
- Jugar   a   les   porres,   a   alto   al   fuego,   a   pollito   inglés...pensar   en   jocs   que   no   cal   el  

contacte.  
- Cartes   en   quarentena!   deixar   cartes   amb   una   data   i   tu   no   pots   obrir-la   fins   passades  

48   hores.  
- Carreres.  
- Cada   dia   una   parella   amaga   un   caché   i   cal   trobar-lo,   pot   ser   a   l’aula   o   a   la   teua   zona  

de   pa�.  
- Fer   duos:   i   treballar   aquesta   dinàmica   el   recolzament   mutu,   organitzar   jocs,  

col.laborar…  
- Música   i   ball,   fer   eurovisión...  
- Teatre:   Proposar   campanyes   on   en   el   pa�   puguen   momontar   per   exemple   eskets   i  

gravar-los   per   altres   classes.  
- Tises   per   pintar   en   terra   en   el   pa�.  
- Fer   jornades   de   xistes,   de   radio,   de   xirigotes…  
- Proposar   monitories   per   grup   amb   coses   que   hi   puguen   oferir,   per   exemple   un   dia  

de   aerobic   o   zumba…  
- El   pueblo   duerme.  

 
 
  

ESO:  
- jugar   a   les   porres.  
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- Sentar-nos   en   cercles.  
- Dividir   espais   màxim   10   persones   persones   al   pa�   aproximats.  
- Fer   propostes   d’eskets   o   concursos   igual   per   1r   i   2on   els   pot   enganxar.  
- Fer   persones   encarregades   de   pa�   rota�ves,   on   inclouen   a   persones   que   es   queden  

despenjades   i   els   proposen   jocs   o   passejos,   lectura,   música...siguen   de   la   seua   classe  
o   no.  

- Música   al   pa�.  
- Gimnàs:   preparadors   personals.   que   poden   exercir-ho   alumnat   espor�sta   supervisat  

pel   professorat   d’E.F.  
- Tasques   col·labora�ves,   �po,   pintar   senyalís�ca,   fer   lletres   per   a   altres   etapes.  
- Taller   de   zentangle   art.  

 
Fer   un    minut   de   silenci   per   totes   les   persones   que   han   pa�t   en   al   llarg   d’aquest   temps.   Mostra  
de   respecte   de   l’escola.  
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5.   CARTELL   INFANTIL  
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CARTELL   PRIMÀRIA   2  
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CARTELL   ESO  
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