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PERSONAL SANITARI 
REFERENT DEL CENTRE 
EDUCATIU 

ANA SÁNCHEZ – INFERMERA CS PALMANOVA 

El present Pla de Contingència ha estat elaborat per l’equip directiu del CEPA Calvià, a partir 

de la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de 

Salut i Consum de 3 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta del 

conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol 

de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació 

i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 

per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per 

al curs 2020-2021. 

 

Versió actualitzada del Pla de contingència a data: 6 d’octubre de 2020. Adaptada a 

la Resolució publicada a 26 de setembre de 2020. 

 

2. MARC GENERAL I OBJECTIUS. 

 
Aquest protocol estableix les directrius en relació a les mesures de prevenció 

i higiene enfront del SARS-CoV-2 per als centre educatius en el curs 2020-

2021, sense perjudici del que es pugui disposar en normativa concernent a la 

matèria. Aquestes mesures es podran actualitzar mitjançant resolució 

conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de 

Salut i Consum quan sigui necessari, en funció de la situació epidemiològica. 

Els principals objectius del pla són els següents: 

❏ Crear un entorn escolar saludable i al més segur possible al CEPA Calvià, tant 

físicament com emocionalment, mitjançant les corresponents mesures de promoció 

de la salut, prevenció i protecció previstes a la resolució conjunta de 5 de setembre 

de 2020. 

❏ Possibilitar la detecció precoç de casos i gestió adequada dels mateixos a través 

de protocols d'actuació clars i de coordinació dels agents implicats. 

❏ Incidir en el treball organitzatiu i la coordinació pedagògica per preparar el curs. 

❏ Les mesures de prevenció, higiene, promoció de la salut i protocols de detecció 

precoç seran d’aplicació en totes les activitats i instal·lacions del CEPA Calvià. 
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3. PLANIFICACIÓ DE LES MESURES DE PREVENCIÓ, PROTECCIÓ I HIGIENE 

ENFRONT DE LA COVID-19 ADAPTADES A L’ETAPA EDUCATIVA. 

 

Les mesures per al funcionament dels centres educatius s'establiran a partir dels següents 

principis bàsics de prevenció davant la COVID-19: 

 
- La limitació de contactes, ja sigui: 

● Mantenint, sempre que sigui possible, una distància interpersonal mínima d'un metre 

i mig. 

● Conformant grups estables de convivència. 

● Mitjançant l'ús de mascareta higiènica o quirúrgica en tot moment en el cas dels 

adults i els alumnes a partir del primer curs d'educació primària, malgrat que estiguin 

en grups estables de convivència i es mantingui la distància interpersonal mínim d'un 

metre i mig, excepte en situacions de consum d'aliments i begudes i durant la pràctica 

d'activitat física, així com en els supòsits que preveu l'article 6.2 del Reial decret llei 

21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per 

fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

● Es prioritzarà en la mesura del possible la utilització dels espais a l'aire lliure per a 

la realització de les activitats educatives i de lleure. 

● Els espais d’atenció al públic comptaran amb una mampara o vidre per possibilitar 

l’atenció amb més seguretat. 

● S’organitzarà l'entrada i sortida de l'alumnat pels diferents accessos de què 

disposa el centre.  

● S'informarà als alumnes sobre l'horari i les zones d'entrada i sortida i es retolaran 

aquestes per tal d'evitar aglomeracions als accessos. 

● La circulació pels passadissos estarà limitada als alumnes del centre on es 

troben les seves aules. La circulació vindrà marcada per línies i fletxes de diferents 

colors. 

● Es prioritzaran les reunions per videoconferència, especialment amb persones 

que no treballen al centre. En cas de reunions presencials s'ha de garantir la 

distància mínima d'un metre i mig. 

● Les famílies entraran dins l'edifici únicament en cita prèvia i en cas de 

necessitat o per indicació del professorat o de l'equip directiu, complint sempre 

les mesures de prevenció i higiene i, en cap cas, si presenten qualsevol símptoma 

compatible amb COVID-19, o es troben en aïllament per diagnòstic o en quarantena 
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per contacte estret amb alguna persona amb diagnòstic confirmat. 

- La higiene de mans com a mesura bàsica per evitar la transmissió, així com l'etiqueta 

respiratòria. 

- La ventilació freqüent dels espais, durant 10 minuts a cada sessió i la neteja del centre. 

- Una gestió adequada i precoç davant la possible aparició d'un cas. 

- La informació i la formació adreçada als docents i professionals no docents, alumnat i 

famílies, que serà proporcionada per les administracions educatives i sanitàries. 

 

En tot cas, les mesures concretes derivades d'aquests principis s'adaptaran a l'escenari 

existent en cada moment, i s'ajustaran a la baixa o es faran més exigents, segons la 

valoració que facin de l'evolució de la pandèmia les autoritats sanitàries. 

 

3.1 mesures de prevenció als diferents espais  

 

a. Adequació organitzativa als diferents escenaris. Accés, distribució de grups, 
confecció d’horaris, circulació, esplais, sortida. 

 

ESCENARI A: NOVA NORMALITAT 
 
En aquest escenari les classes són presencials per a tot l'alumnat, i s'han de prendre les 

mesures de prevenció, contenció i higiene que es determinen en aquest protocol. El curs 

s'ha de dur a terme amb les ràtios legalment establertes, sempre d'acord amb les 

recomanacions del Ministeri d'Educació i Formació Professional i del Ministeri de Sanitat, i 

amb els protocols específics de seguretat. 

 

ESCENARI A: 1. Accés 

L’entrada es farà de manera escalonada: a partir de les 8.00h a l’edifici d’FP i a les 9.00h a 

l’edifici principal al torn de matí i a les 15.30h a l’edifici d’FP i a les 16.00h a l’edifici principal 

al torn de tarda. Els grups que coincideixin en la mateixa hora d’entrada entraran un darrere 

l’altra. Els accessos es faran per les portes principals tant a FP com a l’edifici principal.  
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ESCENARI A: 2. Distribució dels grups segons superfície de les aules  

 

Aula Superfície ( m2) Capacitat Grup 

Secretaria 15m2 4 1 PAS i Secretaria del Centre. 

Recepció 9m2 3 Atenció al públic 

Oficina 
d’informació 

10,5m2 3 Atenció al públic 

Sala de 
Professorat 

20m2 10 Professorat 

Aula taller 1 FP 22m2 28 TCAI matí i tarda 

Aula taller 2 FP 22 m2 28 
TAPSD (matí) 

TIS (tarda) 

Sala de 

Professorat FP 
7m2 4 Professorat 

Aula taller cuina 

FP 
10 m2 8 

TAPSD (matí) 

 

Aula 1 

(informàtica) 
14 m2 23 

Taller informàtica 

ESPA 1r C tutories presencials 

TIC 

Taller anglès 

Aula 2 14  m2 23 

Accés UIB 

ESPA 1r i 2n C tutories 
presencials 

Accés grau superior 

Aula 3 18 m2 30 
Alfabet. Immigrants 

Sala reunions. 

Aula 4 18  m2 30 

Accés grau superior 

ESPA 1r i 2n C tutories 
presencials 

Català B1/ B2 

Aula 5  14,5 m2 24 

ESPA 1r i 2n C tutories 

presencials 

Taller informàtica Alfabetització 
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Aula 6 9 m2 12 

E. inicials (alfabetització) 

ESPA 1r i 2n C tutories 

presencials 

Aula 7 14 m2 23 

Alfabetització immigrants 

ESPA 2n C tutories presencials 

Castellà per estrangers 

Aula 8 14 m2 12 
ESPA 1r i 2n C tutories 

individuals 

Aula 9 14 m2 28 
TAPSD 

CAI 

Aula 10 13,5  m2 24 
Castellà per estrangers 

Taller anglès T2 

Aula 11 13,5 m2 24 

Català A2/B1/B2/C1 

Accés UIB 

ESPA 2n C tutories presencials 

Departament 

d’orientació 
8m2 3 Orientació educativa i POAP 

Departament de 

socials 

6m2 
2 

Professorat 

Departament de 

ciències 

8m2 
2 

Professorat 

Departament 

d’inicials 

9m2 
4 

Professorat 

Deparatament de 
serveis a la 

comunitat 

9m2 

5 
Professorat 

Departament de 
sanitat 

6m2 
2 

Professorat 

Cap d’estudis – 

Departament 
científic tecnològic 

5m2 

2 
Professorat 

Aula 2 Andratx 
16m2 

8 
Sala d’aïllament 

Aula 3 Andratx 
20m2 

12 
A determinar en funció de la 

matrícula 

Aula 4 Andratx - 
Informàtica 

38,6m2 
17 

A determinar en funció de la 

matrícula 
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Aula Pintura 
Andratx 

37m2 
16 

A determinar en funció de la 
matrícula 

 
 

L’ús de les mascaretes serà obligatori dintre i fora de l’edifici sempre. 

Cada aula estarà senyalitzada amb l’aforament de seguretat i la superfície. 

Les activitats complementàries i extraescolars aniran dirigides a l’alumnat presencial 

al centre i seguiran les mesures contemplades per sanitat en el moment de fer-se. 

 

 

ESCENARI A: 3. Confecció d’horaris 
 
- L’elaboració d’horaris contemplarà l’objectiu de reduir els desplaçaments de l’alumnat, 

sempre i quan sigui possible. 

- Es prioritzaran, quan sigui possible, l’establiment d’aules de referència per tal de reduir 

la mobilitat dels alumnes. 

- Les aules taller han de ser netejades entre els canvis de grup d’alumnat. Es posaran els 

mitjans per tal que l’usuari desinfecti el seu lloc i estris. 

 

ESCENARI A: 4. Circulació (Annex 2: mirar itinerari i circulació dels alumnes i professorat 

per accedir i sortir del centre). 

 
- Ús obligatori de mascaretes als passadissos i l’entrada i sortida del centre, a més de dins 

l’aula.  

- S’hauran de respectar les indicacions dels cartells COVID que hi ha al centre. 

- Circulació per la dreta tant a passadissos com a escales.  

- Seguir les senyalitzacions de circulació marcades al terra i a les parets.  

- Evitar qualsevol aglomeració d’alumnes, cada professor/a serà responsable del seu 

grup. 

- Està prohibit romandre als passadissos. 

 

ESCENARI A: 5. Esplais  
 
- Les sortides a l’esplai (a FP) es faran de manera ordenada evitant aglomeracions i en 

grups separats.  

- Durant els temps d’esplai l’alumnat d’FP sortirà al pati exterior. 

- Durant els esplais no es recomana que l’alumnat surti del centre.   

- L’ús de les mascaretes serà obligatori dintre i fora de l’edifici sempre.  
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- No es recomana el contacte físic entre els alumnes per tal d’evitar contagis. 

- És recomanable que l’alumnat i professorat portin el seu berenar de casa i una botella 

reutilitzable d’aigua, ja que no es poden compartir les botelles. La font i màquines 

dispensadores estaran clausurades. 

ESCENARI A: 6. Sortida (Annex 2: mirar itinerari i circulació dels alumnes i professorat 

per accedir i sortir del centre). 

 
- La sortida de l’alumnat de l’edifici principal serà per l’escala d’emergència del primer pis 

i la d’FP per la porta principal.  

- L’alumnat s’ha de posar la mascareta per sortir de classe i desinfectar-se les mans a la 

sortida. 

 

ESCENARI B: AMB MESURES RESTRICTIVES 

 

És l'escenari a partir del qual s'ha d'organitzar l'inici de curs amb caràcter general excepte 

en aquells municipis, zones o illes en les quals la situació sanitària aconselli iniciar el curs 

en un escenari diferent, decisió que serà acordada conjuntament per les conselleries 

d'Educació, Universitat i Recerca i de Salut i Consum, i comunicada mitjançant una 

instrucció del conseller d'Educació, Universitat i Recerca als centres educatius afectats i de 

la qual s'informarà als municipis respectius. 

 

En aquest escenari, les ràtios d'alumnes per grup s'establiran de forma que es pugui 

mantenir una distància de seguretat mínima d'un metre i mig en tot moment i es 

procurarà que amb caràcter general es trobin a l'entorn dels vint alumnes per grup, en funció 

de l'espai disponible. 

 

Els alumnes ocuparan sempre el mateix lloc dins les aules. 

 

Els centres educatius podran adoptar sistemes d'ensenyament semipresencial, amb 

assistència de l'alumnat en dies alterns, per tal de garantir el manteniment de la distància 

de seguretat i la disminució de ràtios.  
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ESCENARI B: 1. Accés 

Facilitar l’entrada escalonada: a partir de les 8.00h a l’edifici d’FP i a les 9.00h a 

l’edifici principal al torn de matí i a les 15.30h a l’edifici d’FP i a les 16.00h a l’edifici 

principal al torn de tarda. Els grups que coincideixin en la mateixa hora, entraran un 

darrere l’altre. Els accessos es faran per les portes principals tant a FP com a l’edifici 

principal. (Annex 2: mirar itinerari i circulació dels alumnes i professorat per accedir i 

sortir del centre). 

 

 

ESCENARI B: 2. Organització de les classes 

La distribució d’aules tenint en compte les mesures de reducció de ràtios quedarien 

de la següent manera:  

Aula Superfície ( m2) Capacitat 
Capacitat amb 1,5 

m distància 
Grup 

Secretaria 15m2 4 3 
1 PAS i Secretaria 

del Centre. 

Recepció 9m2 3 
1 

Atenció al públic 

Oficina 

d’informació 

10,5m2 3 
2 

Atenció al públic 

Sala de 
professorat 

20m2 10 5 
Professorat 

Aula taller 1 FP 22m2 28 15 
TCAI matí i tarda 

Aula taller 2 FP 22m2 28 15 
TAPSD (matí) 

TIS (tarda) 

Sala de 

professorat FP 

7m2 4 3 Professorat 

Aula taller cuina 

FP 
10m2 8 4 

      TAPSD (matí) 

Aula 1 

(informàtica) 
14m2 23 12 

Taller informàtica 

ESPA 1r C 
tutories 

presencials 

TIC 

Taller anglès 
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Aula 2 14m2 23 12 

Accés UIB 

ESPA 1r i 2n C 

tutories 
presencials 

Accés grau 

superior 

Aula 3 

(sala de reunions) 
18 m2 30 16 

Alfabet. 

Immigrants 

Sala reunions. 

Aula 4 18m2 30 16 

Accés grau 

superior 

ESPA 1r i 2n C 
tutories 

presencials 

Català B1/ B2 

Aula 5  14,5m2 24 12 

ESPA 1r i 2n C 
tutories 

presencials 

Taller informàtica 

Alfabetització 

Aula 6 9m2 12 6 E. inicials 

(alfabetització) 

ESPA 1r i 2n C 
tutories 

presencials 

Aula 7 14m2 23 12 Alfabetització 

immigrants 

ESPA 2n C 
tutories 

presencials 

Castellà per 
estrangers 

Aula 8 14m2 12 6 ESPA 1r i 2n C 
tutories 

individuals 

Aula 9 14m2 28 14 TAPSD 

CAI 

Aula 10 13,5m2 24 12 Castellà per 
estrangers 

Taller anglès T2 

Aula 11 13,5m2 24 12 Català 

A2/B1/B2/C1 

Accés UIB 

ESPA 2n C 

tutories 
presencials 
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Despatx 
d’orientació 

8m2 3 2 
Orientació 

educativa POAP 

Departament de 
socials 

6m2 

2 

2  
Professorat 

Departament de 
ciències 

8m2 

2 

2 Professorat 

Departament 
d’inicials 

9m2 

4 

2 Professorat 

Deparatament de 
serveis a la 
comunitat 

9m2 

5 

3 Professorat 

Departament de 

sanitat 

6m2 

2 

2 Professorat 

Cap d’estudis – 
Departament 

científic tecnològic 

5m2 

2 

2 Professorat 

Aula 2 Andratx  

16m2 

8 

2 Sala d’aïllament 

Aula 3 Andratx 

20m2 

12 

8 A determinar en 
funció de la 
matrícula 

Aula 4 Andratx - 
Informàtica 

38,6m2 

17 

12 A determinar en 
funció de la 
matrícula 

Aula Pintura 
Andratx 

37m2 

16 

10 A determinar en 
funció de la 
matrícula 

 

A aquest escenari el professorat haurà de seguir el seu horari habitual i assistir al 

centre per fer el seu horari, exceptuant el personal amb informe de riscos laborals. 

L’equip directiu permetrà permutes per motius personals sempre que sigui possible 

per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral i personal. 

 

Metodologia:  

Ensenyaments inicials (Alfabetització per estrangers) i Castellà per estrangers: 

Es dividirà el grup en dos i l’alumnat assistirà a classe en dies alterns, quedant a casa 

la resta. El professorat repetirà la mateixa classe amb cada un dels grups.  

 



 

 

12 
  

La resta d’ensenyaments:  

- En aquest escenari les ràtios d'alumnes per grup s'estableixen de forma que es pugui 

mantenir una distància de seguretat d'un metre i mig en tot moment. 

- Als estudis d’ESPA i FP s’adoptarà un sistema d'ensenyament semipresencial. 

- Als estudis d’FP, si la matrícula és superior a 15 alumnes, es dividirà el grup en dos i 

l’alumnat assistirà a classe en dies alterns. El professorat desenvoluparà la classe a 

l’aula amb el grup que assisteixi de manera presencial i establirà una videoconferència 

amb l’alumnat que és a casa mitjançant l’aplicació de Meet (Eines Google). En ocasions 

el professorat programarà activitats no presencials i/o en línia diferents per a l’alumnat 

que no assisteix a classe.    

- L’assistència a classe és obligatòria tant a nivell presencial com per videoconferència. 

- Serà obligatori el registre d’assistència diària presencial dels alumnes que acudeixen a 

classe per tal de duu el control de contactes estrets en cas de ser necessari, tant dels 

estudis reglats com no reglats. 

- Els alumnes menors d’edat i que no acudeixen a les classes presencials, el seu tutor/a 

o professor de la matèria enviarà un missatge de sms al pare, mare o tutor legal indicant 

que té una falta d’assistència no justificada (FANJ). 

 

ESCENARI C: CONFINAMENT 
 
 
En aquest escenari es planteja la suspensió de les activitats lectives presencials i, 

per això, l’ensenyament s’haurà de dur a terme a distància. L’objectiu principal en 

aquest escenari serà mantenir la funció educativa de l’escola. 

 

El pas d’un escenari a un altre vindrà determinat per l’evolució de la pandèmia, 

d’acord amb el que estableixin les autoritats sanitàries en cada moment. 

 
Així mateix si les autoritats sanitàries estableixen directrius diferents que suposin 

altres escenaris distints d’aquests tres plantejats, caldrà adaptar-los i redefinir-los. 

 

ESCENARI C. 1. Organització 

- El desenvolupament de les activitats pedagògiques es seguirà fent mitjançant les 

plataformes Moodle (i Classroom en alguns casos).   

- Els professors facilitaran material per poder seguir avançant amb el temari. 

- Periòdicament, es demanarà a l’alumnat que lliuri tasques de cada una de les 

assignatures/mòduls.  
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- El professorat farà un seguiment de les tasques que lliuri l’alumnat. 

 

b. Mesures de neteja, desinfecció i ventilació. 

 

La neteja i desinfecció de les superfícies es farà seguint les Pautes de neteja i desinfecció 

de superfícies i espais dels centres educatius davant la COVID-19 (annex 3) de la 

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut 

i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de 

prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la 

comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021. 

1. Desinfectants  

Per realitzar la desinfecció es pot utilitzar:  

-  Lleixiu en una concentració d’1:50, preparant una dilució en aigua freda de l’aixeta, que 

haurà de ser utilitzada de forma immediata per evitar les pèrdues per evaporació.  

-  Alcohol de 70º   

- Peròxid d'hidrogen al 0,5 % (aigua oxigenada).  

També es poden utilitzar els desinfectants viricides autoritzats pel Ministeri de Sanitat, 

Consum i Benestar Social, seguint la informació recollida en les seves etiquetes o fitxes de 

dades de seguretat. Al següent enllaç es poden consultar els productes viricides autoritzats 

a España: 

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

s/Listado_virucidas.pdf 

2.  Mesures higièniques als centres educatius  

El personal dels centres educatius, sempre que sigui possible, ha de disposar de totes les 

eines, equips i materials per realitzar la seva tasca sense necessitat de compartir-los.  

Als equips en què hi pugui haver un ús compartit (enquadernadores, fotocopiadores...) hi 

haurà material per a la seva desinfecció abans de l’ús i les instruccions pertinents per fer-

ho amb seguretat. També han de comptar amb papereres amb bossa i preferiblement amb 

tapa i pedal a l’abast per poder dipositar ràpidament el material no reutilitzable.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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S’han de retirar tots els elements o objectes decoratius a l’accés de l’alumnat i famílies i 

que puguin sofrir una major manipulació: revistes, fulletons, calendaris...  

Als centres es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions mínim un cop al 

dia, i es reforçarà en aquells espais que ho necessitin en funció de la intensitat d’ús.  

Es tindrà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més 

freqüents, com poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, i 

altres elements de similars característiques.  

Es netejaran els banys amb la freqüència necessària per garantir-ne en tot moment l’estat 

d’higiene. El personal de neteja realitzarà aquesta tasca dues vegades al dia.  Es demanarà 

la col·laboració dels usuaris, establint cartells informatius del seu manteniment. En tots els 

banys del centre hi haurà dispensadors de sabó i paper disponible per eixugar-se les mans.   

Es col·locarà dispensador de gel hidroalcohòlic en totes les aules. S’ha de tenir en 

compte que quan les mans tenen brutícia visible, el gel hidroalcohòlic no és suficient, i cal 

fer servir aigua, sabó i paper per eixugar les mans. 

La comissió de salut revisarà diàriament els dispensadors de sabó i els de paper, envasos 

de gel o solució hidroalcohòlica i es procedirà a la seva substitució en cas d’avaria o 

recàrrega. S’ha de vigilar la neteja de papereres. 

3. Neteja i ventilació  

Tots els espais s’han de ventilar diàriament, el temps necessari per permetre la renovació 

de l’aire, un mínim de deu minuts abans d’iniciar la jornada, després de cada canvi de 

classe i després de cada ús. A tots els espais es mantindran les finestres obertes sempre 

que la climatologia ho permeti. 

Si les dependències tenen sistemes de ventilació i climatització mecànica, es recomana 

mantenir la climatització a una temperatura entre 23- 26ºC i revisar el nivell de ventilació 

perquè la renovació de l’aire de l’exterior sigui suficient. S’haurà de reforçar la neteja i el 

manteniment dels filtres d’aire dels circuits, d’acord a les recomanacions de l’instal·lador i 

del servei de prevenció, i optar, en el cas de ser possible, per equips amb filtres amb 

demostrada eficàcia com a barrera de partícules víriques. 

Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, 
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amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació, sobretot els 

utilitzats per més d’un treballador. S’han d’extremar les condicions de neteja de les taules, 

eines, ordinadors i altres objectes que es puguin compartir entre diferents alumnes i/o 

professorat. Es recomanarà  a l’alumnat i professorat netejar el seu lloc de feina abans de 

fer un canvi d’aula o acabar la jornada. A cada aula es disposarà de paper i solució 

desinfectant. 

4. Material de protecció del personal de neteja  

Per aconseguir una higienització eficaç i evitar riscs per al personal, cal informar-lo i formar-

lo convenientment sobre els procediments de treball i les mesures de seguretat. L’empresa 

de neteja serà la responsable de les següents funcions:  

 

- Es desenvoluparan protocols generals de treball per dur a terme les tasques 

d’higienització adaptades a la prevenció de la COVID-19. Aquests protocols s’elaboraran 

amb l’assessorament dels serveis de prevenció de riscs laborals. 

- Es garantirà que els centres educatius tinguin operatiu un lavabo amb aigua corrent, 

sabó i paper assecant per a la rentada de mans i solució hidroalcohòlica per a la 

desinfecció. 

- Les ungles han de dur-se curtes i cuidades, i s’ha d’evitar l’ús d’anells, polseres, rellotges 

o altres adorns. 

- Als carros de neteja s’ha de disposar de solució hidroalcohòlica i contenidors tancats 

amb pedal, per a les deixalles. Cada lloc de treball s’ha de dotar i s’hi ha de facilitar que 

es pugui alternar la rentada de mans amb l’ús de gel o solució alcohòlica, amb la finalitat 

de mantenir una correcta higiene. 

 

La tasca de neteja és una tasca amb baix risc de produir aerosols; es recomana que aquest 

personal tingui a la seva disposició mascaretes quirúrgiques, com a un plus de protecció 

atès que és el personal que neteja i desinfecta la majoria de zones i punts crítics de l’edifici 

i que és obligatori en els casos que no es pugui guardar les distàncies. 

 

És recomanable que els centres de aquesta Conselleria disposin de mascaretes FFP2 i 

ulleres de protecció ocular o pantalles de protecció facial, ja què és recomanable el seu ús 

pel personal de neteja en el cas de què hagi casos de COVID-19 o en període d’aïllament 

preventiu. 
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Es facilitarà la utilització de guants per a la realització de totes les tasques de neteja, 

preferiblement guants de vinil o nitril. S’ha de realitzar la higiene de mans abans de 

col·locar-se els equips de protecció individual i també després de la seva retirada. 

5. Gestió de residus 

Es disposaran papereres amb bossa o contenidors protegits amb tapa i, si és possible, 

accionats per pedal a diferents llocs del centre, on es dipositaran les mascaretes, guants, 

papers utilitzats per al rentat de mans, desinfecció de materials o amb fluids. 

La gestió de residus es realitzarà de manera habitual respectant-se els protocols de 

separació de residus. 

 

En cas que un alumne o un treballador presenti símptomes mentre es trobi en el centre, cal 

aïllar el contenidor on hi hagi dipositat mocadors o altres productes usats. Aquesta bossa 

d’escombraries s’ha de tancar, extreure i col·locar en una segona bossa d’escombraries, 

amb tancament, per al seu dipòsit a la borsa fracció resta i després al contenidor gris.  

  

La resta de residus comuns es tractaran de la mateixa manera com s’havia anat fent fins 

ara, respectant la segregació dels mateixos. 

 

c. Mesures de protecció als diferents espais: ús de mascareta, gel 

hidroalcohòlic,… 

- Ús de mascareta: L’ús de mascareta serà obligatori a les aules, passadissos, espais 

comuns, i sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat. Els alumnes han de 

portar les mascaretes de casa seva. Així i tot, el centre disposarà de mascaretes 

higièniques d'un sol ús per poder reposar les mascaretes de l'alumnat, en cas de necessitat 

o oblit. 

- La higiene de les mans (mesura bàsica per evitar la transmissió). Tots els 

treballadors i els alumnes s'hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic; en cas que 

no sigui possible es disposarà de aigua i sabó. Tots els lavabos del centre consten, com a 

mínim, de sabó i de paper eixugamans. 
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- Gel hidroalcohòlic: Es disposa de gel hidroalcohòlic a l’entrada del centre, a les aules, 

banys i zones comunes del personal. 

- Tot el personal del centre i els alumnes vigilaran el seu estat de salut i es prendran 

la temperatura a diari abans d’anar al centre educatiu. En cas de presentar febre (> 

37,5ºC) quedaran al domicili i contactaran amb l’equip sanitari del seu centre de salut. El 

professorat i el personal no docent hauran de contactar també amb riscos laborals.  

- El centre disposarà per al professorat i el personal d'administració i serveis de 

mascaretes higièniques, preferiblement reutilitzables i d'algunes mascaretes 

quirúrgiques, mascaretes FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d'un sol ús per 

a aquells casos en què un alumne que presenti símptomes no es pugui posar una 

mascareta quirúrgica, tal com s'especifica en l'annex 4 de la resolució conjunta del conseller 

d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 

per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i 

d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 

per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per 

al curs 2020-2021. 

 

d. Informació necessària a cada espai (direccionalitat, cartells, 

infografies…) 

S’establirà direccionalitat als passadissos i escales per minimitzar els encreuaments 

sempre que sigui possible. Es marcaran línies al terra amb la direccionalitat i amb la 

separació mínima, on sigui necessari esperar torn per accedir a algun lloc. Es farà un circuit 

de circulació exclusiu pel professorat, que inclourà la utilització de banys propis. Es disposa 

a l’edifici principal de dos banys a la planta baixa  i un bany a la primera planta d’ús exclusiu 

pel professorat. Igualment, es definirà un circuit per a l’alumnat. Es disposa de dos banys a 

l’edifici principal per l’alumnat, un a planta baixa i l’altre a la primera planta, així com a l’aula 

9 disposa d’un bany propi per a l’alumnat. Tot estarà indicat mitjançant cartells informatius 

a l’entrada. A l’edifici de Formació Professional i aules d’Andratx es disposarà d’un bany pel 

professorat i un bany pels alumnes a cada un dels edificis. 

Cartells:  

- Entrada i sortida del centre. 
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- Cartell d’ús obligatori de mascareta al centre. 

- Cartells que marquen la direccionalitat als passadissos i escales. 

- Cartell d’accés restringit a la secretaria del centre. 

- Cartell de prohibit accés de l’alumnat a l’àrea d’ús exclusiu del professorat. 

- Als banys hi haurà cartells que informin com rentar-se les mans. 

- Cartells indicatius de banys pel professorat per l’alumnat. 

- A les classes hi haurà cartells recordant com tossir al colze i no compartir material 

escolar. 

- Cartell d’aforament: A cada aula hi haurà un cartell informant de l’aforament permès en 

cada cas. 

- Cartell indicatiu de Sales d’aïllament. 

3.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi 

Es prendran les mesures de protecció col·lectiva i individual establertes a l’Annex 2 de la 

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut 

i Consum de 6 de juliol de 2020 (BOIB núm 119 de 7 de juliol). 

a) Mesures de prevenció, protecció, d’higiene i de desinfecció en 

l’entorn de treball: en reunions, a les classes, als espais comuns 

Higiene de mans  

El rentat de mans amb aigua i sabó és l’acció de prevenció més eficaç i és la primera opció, 

en cas que no sigui possible procedir a la neteja freqüent, es disposarà de gel o solució 

hidroalcohòlica per mantenir la higiene adequada.  

El rentat de mans es farà amb aigua i sabó entre 40 i 60 segons. Quan això no sigui possible 

es farà servir solució hidroalcohòlica durant 20 segons.   

Les mans s’eixugaran amb paper assecant. S’ha de tirar el paper assecant a una paperera 

amb bossa, tapa i pedal. 

La higiene de mans es realitzarà, com a mínim, en les següents situacions:  

- En començar i en finalitzar la jornada.  
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- Després d’anar al lavabo.  

- Després de tossir, esternudar o mocar-se.  

- Abans i després del pati.  

- Abans i després de menjar.  

- Després de cada contacte amb fluids corporals d’altres persones.  

- Després de retirar-se els guants, si se n’empren.  

- Abans i després de posar-se o llevar-se una mascareta.  

- Sempre que les mans estiguin visiblement brutes.  

- Després d’usar o compartir espais múltiples o equips (com taules, ratolí d’ordinador, 

etc.).  

- Sempre que s’hagin rebut documents, paquets o mercaderies de l’exterior.  

- A l’entrada i sortida de les aules.  

Material necessari per a garantir una correcta higiene de mans:  

- Gel o solució hidroalcohòlica.  

- Sabó.  

- Paper assecant.  

- Guants d’un sol ús*.  

- Contenidor amb bossa, preferiblement amb tapa i pedal.  

*L’ús de guants no és recomanable de manera general; s’han d’usar quan hi hagi d’haver 

contacte amb fluids corporals, canvi de bolquers i tasques de neteja. Mentre es duguin els 

guants, no es pot tocar la pell, especialment la cara i els ulls. Tampoc no es poden fer 

accions com menjar o beure.  

Tipus de guants: es faran servir guants de vinil o nitril.  

Com llevar-se els guants? Per llevar-se els guants de manera correcta s’aconsella:  

- Pessigar-ne lleugerament la part inferior.  

- Desplaçar-lo cap a l’exterior.  
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-  Retirar-lo sense tocar-ne l’interior.  

- Recollir-lo amb la mà protegida.  

- Introduir dos dits en l’interior del guant que encara està posat.  

- Retirar-lo, girar-lo damunt davall tocant només la part interna.  

- Llençar-los a la paperera amb tapa i després rentar-se les mans. No s’han de deixar mai 

damunt de la taula o altres superfícies. 

Higiene respiratòria 

S’instal·laran mampares de protecció a consergeria, secretaria i despatxos de cap d’estudis 

i direcció.  El centre disposa d’altres mampares a la disposició del professorat que la 

sol·liciti. 

S’ha de garantir que totes les aules o espais comuns disposen de ventilació; en cas contrari 

no es podran emprar. Tots els espais han de ventilar-se durant cinc minuts abans d’iniciar 

la jornada, després de cada canvi de classe i després de cada ús. 

S’adoptaran mesures d’higiene respiratòria en tossir o esternudar, cobrint-se la boca i el 

nas amb el colze flexionat o amb un mocador d’un sol ús; s’ha de tirar el mocador 

immediatament a una paperera amb bossa, tapa i pedal. Cal evitar el fet de tocar-se ulls, 

nas o boca, i posteriorment s’han de rentar les mans amb aigua i sabó o amb gel o solució 

hidroalcohòlica.  

Als diferents espais hi haurà cartells informant la tècnica de correcta higiene respiratòria i 

de l’ús correcte de la mascareta. 

Tot el material d’higiene personal emprat (mascaretes, etc.) s’haurà de dipositar en els 

contenidors habilitats a les sortides dels edificis. 

 

Tipus de mascaretes:  

- Mascaretes higièniques, preferiblement reutilitzables, per a l’ús quotidià. Hauran de 

complir la normativa UNE 0065: 2020 (reutilitzables) o UNE 0064: 2020 (d’un sol ús) .  

- Mascaretes quirúrgiques per utilitzar en cas de detecció de símptomes compatibles amb 

la COVID-19 (annex 4 i annex 5). Hauran de complir la normativa UNE EN-14683: 2014.  

- Mascaretes FFP2 sense vàlvula per utilitzar en cas de detecció de símptomes 

compatibles amb la COVID-19 (annex 4 i annex 5) únicament si l’alumne que presenta 
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símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica. Hauran de complir la normativa UNE 

EN-149:2001+A1:2010  

Com posar-se la mascareta?  

- Rentar-se les mans amb aigua i sabó entre 40-60 segons. Si això no és possible fer-ho 

amb solució hidroalcohòlica durant 20 segons.  

- Agafar la mascareta pels elàstics o cintes i comprovar que està en bon estat.  

- La part exterior de la mascareta no ha d’entrar en contacte amb la cara.  

- Cobrir-se la boca i el nas, sense que quedi cap forat entre la cara i la mascareta.  

- Ajustar-la amb els elàstics a les orelles. Si és amb cintes, ajustar la vareta al nas i fermar 

primer la part superior darrera el cap. Fermar la inferior.  

- Comprovar que la vareta s’ajusta bé damunt el nas.  

-  Intentar no tocar la mascareta. Si es fa, rentar-se de nou les mans.  

-  Canviar la mascareta quan estigui banyada pel seu ús.  

Com llevar-se mascareta?  

- Rentar-se ses mans abans de tocar-la.  

- Agafar les cintes o els elàstics.  

- Retirar la mascareta des d’enrere cap a endavant, mai no s’ha de fer des de la part 

davantera (contaminada). Si va fermada, primer es desferma la part interior.  

- Tirar la mascareta a una paperera amb bossa, i preferiblement amb tapa i pedal. Mai no 

s’ha de deixar en una superfície o en terra.  

- Rentar-se les mans.  

- Eixugar-se les mans amb mocadors d’un sol ús.  

Pantalla facial  

És un protector que cobreix la totalitat o una part de la cara i els ulls.  

Es recomana en el cas de detecció de símptomes compatibles amb la COVID-19 entre 

l’alumnat que no pot dur mascareta i protegeix els ulls d’aerosols o per a una protecció 
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davant gotes de fluids, esquitxades d’agents químics o biològics.  

Una vegada retirades es poden netejar amb aigua i sabó o amb alcohol de 70º.  

La pantalla facial no eximeix de dur mascareta, excepte en els casos en què aquesta no es 

recomana.  

Bata de protecció  

És un protector de la roba de material transpirable, impermeable a tota en tota la seva 

extensió. Cal que sigui repel·lent a fluids de gramatge (UNE EN 29.073-1).  

Es recomana en el cas de detecció de símptomes compatibles amb la COVID-19 entre 

l’alumnat que no pot dur mascareta i que protegeix d’aerosols, gotes de fluids, esquitxades 

d’agents químics o biològics. 

 

b) Mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal no 

docent 

L’alumnat, el professorat i personal no docent especialment sensible, seguirà  les 

recomanacions sanitàries adients.  

Accés: Tant l’alumnat com el professorat haurà de comprovar diàriament la temperatura 

abans d’acudir al centre, en cas de tenir més de 37,5ºC haurà de quedar-se al seu domicili 

i avisar al seu centre de salut. A l’entrada principal hi haurà un dispensador de gel 

hidroalcohòlic per la neteja i desinfecció de mans. 

Ús de mascaretes: És obligatori l’ús de mascareta a l’entrada i a la sortida, així com als 

desplaçaments pel centre.  

 

Pautes a classe: 

- És imprescindible passar llista en començar la classe ja que és necessari tenir un control 

exhaustiu del alumnes que hi ha a les aules. 

- Entrada i sortida: neteja i desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic, el dispensador 

estarà al costat de la porta de classe (interior de la classe). 
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- Es recomana que l’alumnat i professorat netegi el seu lloc de feina abans de fer un canvi 

d’aula o acabar la jornada. A cada aula es disposarà de paper i solució desinfectant. 

- Ventilar les aules: 

a) Deu minuts abans de l’inici de les classes. 

b) Als descansos es deixaran obertes les finestres.  

c) En acabar les classes. 

d) Sempre que sigui possible, les finestres estaran obertes durant la classe. 

- Les aules s’han de netejar i desinfectar després cada vegada que hi hagi un canvi de 

grup. 

- S’ha d’evitar compartir objectes d’ús personal (bolígrafs, pintures, tisores, etc.), sempre 

que sigui possible. El material utilitzat s’ha de desinfectar per a tornar utilitzar. 

- Prioritzar l'ús d'espais a l'aire lliure. 

Personal no docent: 

El personal no docent disposa de mampares de protecció, mascaretes i gel hidroalcohòlic. 

c) Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de 

contagi 

Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre 

l’alumnat del centre  (Annex 1). 

Aquest protocol serà revisat segons l’evolució de la pandèmia. 

Existirà un canal de comunicació entre el centre educatiu i el centre de salut de referència 

amb l’objectiu de facilitar la resolució de dubtes en relació amb les mesures a dur a terme 

en promoció de la salut, prevenció i protecció, així com per coordinar les actuacions davant 

alumnes amb problemes de salut. La comissió de salut del centre educatiu disposarà de les 

hores de coordinació necessàries per dur a terme aquesta tasca, amb l’objectiu de facilitar 

la resolució de dubtes en relació amb les mesures de promoció de la salut, prevenció i 

protecció, així com per coordinar les actuacions davant alumnes amb problemes de salut i 

d’alumnes que iniciïn símptomes compatibles amb COVID-19 al centre educatiu. 
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Tot el personal del centre educatiu ha de conèixer el present protocol. L’equip directiu i la 

persona coordinadora de la comissió de salut asseguraran que així sigui.  

L’alumnat ha d’estar informat d’aquest protocol a través dels mecanismes oficials que tingui 

establert el centre educatiu, a través de la publicació del Pla de Contingència a la plana web 

del centre i en el Pla d’acollida de l’alumnat i professorat. 

Símptomes compatibles amb la COVID-19 

 

Es considerarà que un alumne pot ser cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2, segons la 

definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia de infecció respiratòria 

aguda d’aparició sobtada que cursa amb els següents símptomes:  

- Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’aire.  

- En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, 

dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits. Aquests són els que 

actualment té definits el Ministeri de Sanitat, poden estar sotmesos a canvis. 

Vigilància de l’alumnat relacionada amb la COVID-19 

 

- Tot l’alumnat abans d’anar a l’escola s’ha de prendre la temperatura a casa, si l'alumne té 

més de 37,5º C no podrà acudir al centre.  

- Si l’aparició de símptomes es produeix a casa, l’alumne ha de quedar al seu domicili i 

contactar amb els serveis sanitaris.  

- No podran acudir al centre l’alumnat que estigui en aïllament domiciliari degut a un 

diagnòstic per COVID-19, o els que es trobin en un període de quarantena domiciliària per 

haver tingut contacte estret  amb alguna persona amb símptomes o diagnòstic de COVID-

19. 

- A l’alumne que durant la jornada escolar presenti algun símptomes d’infecció per COVID-

19, el professor que hagi detectat el cas, llevat que sigui personal sensible a la COVID-19, 

el conduirà a l’espai que el centre hagi habilitat com a sala d’aïllament. Abans d’entrar a la 

sala es posaran una mascareta quirúrgica i es rentaran les mans. No s’obligarà a dur la 

mascareta a l’alumnat amb problemes respiratoris, als que tinguin dificultat per llevar-se la 

mascareta per si sols i als que tenen alteracions de conducta que facin inviable la seva 

utilització. A continuació s’avisarà al 061 i se seguiran les seves instruccions.  
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- Si l’alumne que presenta símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica, el 

professor que l’acompanyarà farà ús d’una mascareta de protecció FFP2 sense 

vàlvula, a més d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús.  

-  No es deixarà l’alumne sol en cap moment, però es mantindran sempre que sigui possible 

les mesures de distanciament físic. 

- En el cas de percebre que l’alumne que comença a tenir símptomes es troba en una 

situació de gravetat o té dificultat per respirar, s’avisarà el 061 i es seguiran les instruccions 

que indiquen.  

- Si l’alumne és menor d’edat, s’avisarà el pare, mare o tutor legal perquè recullin el seu fill 

o filla i es posin en contacte al més aviat possible amb el seu equip sanitari de referència, 

per tal d’avaluar el seu estat de salut i realitzar les actuacions oportunes.  

- El trasllat al domicili es realitzarà sempre que es pugui garantir un trasllat segur i no 

s’utilitzarà transport públic. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur s’avisarà al 061 i se 

seguiran les seves instruccions.  

- Si l’equip sanitari de referència de l’alumne, després de la valoració clínica, considera que 

ha de fer una prova diagnòstica de COVID-19 (PCR) aquesta és realitzarà al lloc que indiqui 

l’equip sanitari.  

- Davant el cas d’un alumne amb símptomes sospitosos, es valorarà l'actuació amb la resta 

de l'alumnat i el personal del centre educatiu que es consideri contacte estret, d’acord amb 

la situació epidemiològica del moment i la vulnerabilitat de l'alumnat i dels professionals del 

centre.  

- Si s’ha de realitzar l’estudi de contactes estrets, les autoritats sanitàries podran demanar 

al centre educatiu els llistats de l’alumnat i personal del centre que ha estat en contacte 

estret amb el possible cas per indicar les actuacions a dur a terme. 

Sala d’aïllament 

Tots els centres educatius han de habilitar un espai del centre (sala, despatx...) com a sala 

d’aïllament per usar en cas de sospita d’un cas de COVID-19. S’ha d’identificar com a tal 

mitjançant cartelleria. Es seguirà les indicacions de l’Apèndix 1: sala d’aïllament de la 

Resolució de 26 de setembre de 2020. 
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Aquest espai ha de ser una sala, despatx o habitació que es pugui ventilar i estigui 

condicionada per poder respectar les distàncies. S’ha de procurar que en aquest espai hi 

hagi el mínim material possible i s'hagin retirat tots els objectes que puguin dificultar després 

una bona neteja. 

L’espai habilitat per a l’aïllament és: 

1. L’Aula de l’associació de veïnats – planta baixa junt entrada del centre 

principal. 

Aquest espai estarà senyalitzats amb un cartell identificatiu i tot el professorat estarà 

assabentat.  

En aquests espais haurà tot el material de protecció dins una capsa estanca: mascaretes 

quirúrgiques per a l’alumne i l’adult, mascaretes de protecció FFP2  sense vàlvula, per si 

l’alumne no es pot posar una mascareta quirúrgica, pantalles facials, guants i bates d’un sol 

ús.  

Disposarà de gel hidroalcohòlic i d’una paperera amb bossa, tapa i pedal, on tirar 

mascaretes, mocadors d’un sol ús, etc.  

En el cas que l’alumne sigui suficientment autònom, es pot tenir una mampara protectora 

per separar-lo de la persona que l’acompanya per tal d’augmentar la seguretat.  

Una vegada la persona amb símptomes hagi sortit del centre educatiu, els espais on hagi 

estat (aula, sala, despatxos) s’hauran de netejar seguint el protocol descrit en l’annex 3 de 

la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de 

Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 (BOIB núm 119 de 7 de juliol). Un cop realitzada la 

desinfecció es podrà tornar a emprar. 

Per facilitar l'estudi de contactes, a més del registre d'assistència diària de l'alumnat que 

s'ha de fer per mitjà del GESTIB, es disposarà de registres d'assistència diària a totes 

altres les activitats del centre. També es durà un registre de totes les persones alienes 

al centre que hi accedeixin. El registre d’assistència de l'alumnat el realitza el professorat 

del grup. El registre d’assistència del professorat i del personal no docent es realitza a través 

del marcatge al GESTIB. El registre de totes les persones alienes al centre que hi accedeixin 
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el durà el personal de Consergeria. 

En el cas d'alumnat o personal del centre que durant la jornada escolar presenti un 

problema de salut compatible amb infecció per SARS-CoV-2, es seguiran els 

protocols especificats en els documents Protocol d'actuació davant la detecció de 

símptomes compatibles amb COVID-19 entre l'alumnat dels centres educatius 

ANNEX 1 i Protocol d'actuació davant la detecció de qualsevol símptoma compatible 

amb COVID-19 entre els professionals dels centres educatius ANNEX 2. 

Si algun dels casos sospitosos (alumnes o adults) dona positiu a les proves realitzades, les 

autoritats sanitàries es posaran en contacte amb el centre per demanar els registres de 

contactes estrets i ordenaran les mesures a prendre (quarantena i neteja i desinfecció). 

 

4. PLANIFICACIÓ ORGANITZATIVA 

 
Amb l'objectiu de prioritzar l'atenció a l'alumnat i la reducció de ràtios es podrà: 

a) Reassignar totes les hores lectives que no són d'atenció directa a l'alumnat que el 

centre consideri per tal de poder dur a terme la nova planificació, excepte les hores de 

reducció dels majors de 55 anys. 

b) Pel que fa als docents de secundària dels centres públics, al marge del que s'hagi 

assignat en l'horari de principi de curs, i en cas que no s'hagi fet, durant el temps que sigui 

imprescindible, es podran ampliar els horaris dels professors fins als 21 períodes lectius, el 

màxim dels períodes establerts. 

c) Totes aquestes hores s'han de dedicar a l'atenció directa a l'alumnat. 

d) Per tal de garantir que els centres de secundària disposen d'hores suficients de 

guàrdia de professorat per atendre les necessitats de l'alumnat, les reunions d'òrgans 

col·legiats i de coordinació docent podran traslladar-se fora de l'horari de permanència 

setmanal. Passaran a formar part, per tant, de les hores de feina setmanals de còmput 

mensual i a realitzar-se a distància. 

e) Les activitats que es realitzin a distància es podran organitzar de forma sincrònica o 

asincrònica. Cada departament o equip docent haurà d'establir la metodologia per a cada 

nivell educatiu. 

f) A fi de facilitar l'organització d'aquesta presencialitat alterna i en funció de la 

disponibilitat d'aules, els centres podran establir horaris d'horabaixa per a l'alumnat de 

batxillerat o cicles formatius.  
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g) El centre haurà d'establir els mecanismes didàctics que possibilitin la continuïtat 

entre les sessions presencials i les sessions a distància, així com la distribució de 

professorat per fer efectiva aquesta alternança. 

h) Es pot establir un sistema de cotutories, de manera que cada un dels docents del 

centre, siguin o no tutors, tinguin assignat el seguiment personalitzat d'un grup reduït 

d'alumnes. 

i) Després d'aplicar aquestes mesures, els centres podran rebre una major dotació de 

professorat si en justifiquen la necessitat per dur a terme les mesures del pla de 

contingència per a l'atenció d'alumnat i per reduir les ràtios. Aquestes necessitats seran 

valorades conjuntament per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i el 

Departament d'Inspecció Educativa, i s'atendran de manera equitativa entre tots els centres 

en funció de la disponibilitat pressupostària. 

 

 
4.1 Prioritat dels criteris sanitaris i pedagògics. 

 
Els criteris sanitaris seran prioritaris als pedagògics. 

 
La planificació que es proposa respecte del pla de contingència està fonamentada en 

les recomanacions de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i 

de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020. 

 

4.2 Planificació de l'actualització de dades referent a la vulnerabilitat social, 

de salut i d'especial necessitat de l'alumnat i de les famílies 

- Situacions de vulnerabilitat social: des del centre es prioritzarà l’atenció a les 

necessitats dels alumnes en risc de pobresa i exclusió, immigrants no acompanyats, 

refugiats, víctimes de la violència o pertanyents a col·lectius minoritaris i 

estigmatitzats. Des del centre es realitzaran préstecs d’ordinadors portàtils, en cas 

necessari, a aquells alumnes en situacions desfavorides per a facilitar que puguin 

seguir el curs de manera telemàtica.  

- Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: ens referim a alumnes que no 

poden assistir presencialment al centre per prescripció mèdica o que hi poden 

assistir, però amb mesures estrictes de protecció individual. L’alumnat en aïllament 

o en quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu 

estat de salut ho permeti, per via telemàtica. 
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- Situacions d’especial necessitat: des de la figura del POAP es contemplen 

mesures per atendre a les persones amb discapacitat, amb necessitats educatives 

especials o amb necessitat de reforç educatiu.  

 

4.3 Control i organització d’accessos i circulació de persones en el centre. 
 

- Accessos: 

Els accessos als edificis es realitzaran per les portes principals, sempre evitant les 

aglomeracions.  

 

- Sortides:  

La sortida de l’alumnat a l’edifici principal serà per l’escala d’emergència del primer pis i la 

d’FP per la porta principal.  

- Entrada i sortida de classe: 

L’alumnat s’ha de posar la mascareta per sortir de classe i desinfectar-se les mans a la 

sortida. 

- Banys:  

S’identificaran els banys que són per ús del professorat i els que són d’ús per a l’alumnat.  

 

- Passadissos: 

Als passadissos s’haurà de circular sempre que es pugui per la part dreta i s’ha de 

fer ús de la mascareta. Es reduirà al màxim la circulació de persones a tot l’edifici. 

Com a mesures preventiva i mentre duri la crisi sanitària no es disposarà de 

màquines expenedores de beguda ni al centre principal ni a les aules taller. 

4.4 Aforament dels espais 
 

L’aforament màxim de les aules estarà indicat a la porta de l’entrada. En cap cas es 

pot superar l’aforament. Si no hi ha la possibilitat de mantenir la distància de 

seguretat, serà obligatori l’ús de mascareta.  

4.5 Horaris, agrupaments de l’alumnat, patis, entrades i sortides. 
 
És responsabilitat de l’equip directiu l’organització del horaris, els agrupaments de 

l’alumnat i la distribució horària del centre en general. 

4.6 Constitució dels equips docents i coordinació del professorat. 
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És responsabilitat de direcció la constitució dels diferents departaments i assignació 

de caps.  

5. PLANIFICACIÓ CURRICULAR. 

5.1. Avaluació inicial. 
 

A l'inici de cada curs l'equip docent, coordinat pel tutor o tutora, ha de realitzar una avaluació 

inicial, per realitzar els reajustaments necessaris a partir de la informació obtinguda sobre: 

- Coneixements previs de l'alumnat. 

- Hàbits de treball i d'estudi. 

- Grau d'assoliment de la competència digital, competència d’aprendre a aprendre i sentit 

de la iniciativa i esperit emprenedor. 

- Recursos tecnològics què disposa. 

- Situació socioemocional de l'alumnat.  

 

A ESPA i a EEII. L’avaluació inicial permet el docent ubicar-se a un punt de partida 

per saber quin és el nivell de la seva classe i quins aspectes s’han reforçar 

prioritàriament. 

 

A l’escenari de normalitat, aquesta avaluació es farà de manera presencial. En el cas 

de confinament, es farà de manera telemàtica. 

 

A secundària es contempla la VIA, que consisteix en la valoració de l’expedient 

acadèmic per ubicar l’alumne, l’entrevista personal quan es fa la recepció (POAP), i, 

en cas de necessitat, una prova per valorar quins continguts es poden considerar 

com a superats per la persona que es matricula.  

5.2. Previsió de l’adequació de les programacions didàctiques a les exigències dels 

diferents escenaris.   

A les programacions didàctiques es tindran en compte els 3 possibles escenaris. S’intentarà 

impartir tots els continguts del currículum dels diferents ensenyaments, identificant els que 

són essencials. A FP s’identificaran els continguts procedimentals, que requereixen l’ús 

d’instruments i material específic i es procurarà realitzar el seu desenvolupament de manera 

presencial.   



 

 

31 
  

En tots els ensenyaments es prioritzarà la competència digital des del començament del 

curs en previsió d’un nou confinament. 

En el cas d’ESPA, al primer cicle el nou currículum fa esment de l’avaluació en 

competències bàsiques. Al segon cicle, la implantació dels nous currículums està prevista 

per al curs 2021-2022; tot i així, es recomana que en els cursos de 3r i 4t ja es comenci a 

dur a terme l’avaluació en competències.  

En EEII es seguirà el decret que regula el currículum. Tot i que han de ser ensenyaments 

presencials, segon la normativa, en cas que tornéssim a l’escenari de confinament, 

l’alumnat d’aquests estudis, hauran adquirit algunes habilitats bàsiques per poder seguir el 

curs de manera no presencial. 

Pel que fa a l’oferta no reglada, en l’escenari de nova normalitat, se faran classes 

presencials. Als escenaris 2 i 3, es seguiran telemàticament, bé sigui per videoconferència, 

bé a partir dels continguts i eines penjats a l’aula virtual.  

En el cas d’aquells ensenyaments que condueixen a una prova lliure (accés a UIB, ACFGS 

i idiomes) el professorat haurà de procurar impartir tot el temari. 

5.3. Introducció com a tema transversal dins les programacions didàctiques aspectes 

relacionats amb: la promoció de la salut, les relacions socials, la competència digital 

i la competència d’aprendre a aprendre. 

Ara més que mai, en la situació actual de la nova normalitat, després d’haver viscut un 

confinament, és necessari prendre consciència de les mesures sanitàries i d’higiene que 

eviten el contagi i propagació de la COVID-19.  

Les relacions socials han canviat, és necessari l’ús de la mascareta i el manteniment del 

distanciament interpersonal. S’ha de conscienciar d’aquestes mesures, sobretot a l’alumnat 

més jove, perquè malgrat no són la població de més risc, sí poden ser propagadors del 

virus.  

Tal i com s’ha exposat anteriorment, la competència digital serà prioritària a tots els 

ensenyaments des del principi de curs, com a eina d’accés al coneixement, juntament amb 

la competència d’aprendre a aprendre.  
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5.4. Planificació i organització de tutories 

Els estudis de secundària ja estan organitzats de manera semipresencial, amb tutories 

individuals i col·lectives. Per assistir a les tutories col·lectives, el professorat convocarà el 

grup d’alumnes amb ràtios reduïdes; pel que fa a les tutories individuals, es sol·licitarà cita 

prèvia. 

Cada grup d’ensenyaments reglats té un tutor de referència amb un horari fixat d’una tutoria 

grupal presencial a la setmana. La resta d’ensenyaments té un tutor de referència per a 

solucionar els dubtes dels seus alumnes. 

A l’horari general del centre es reflectiran totes les hores de tutoria de tots els ensenyaments 

reglats. En el cas del confinament, s’impartiran de manera telemàtica. En els ensenyaments 

no reglats que no disposin d’hores assignades de tutoria, els professors establiran vies de 

contacte amb els alumnes per atendre les seves peticions. 

El curs pròxim el centre comptarà amb un POAP que, entre d’altres funcions, comptarà amb 

el seguiment i tutorització dels alumnes. 

A FP en cas de que s’hagi de dividir el grup i s’opti per la semipresencialitat, s’assignarà un 

tutor a cada un dels dos grups.  

5.5. Ensenyament semipresencial o en línia: 

a) Planificació de la coordinació curricular  

El tutor convocarà la resta del professorat a les reunions d’equips docents, segons les 

necessitats del grup. Es realitzaran de manera presencial quan es permeti i per Google 

Meet quan les mesures sanitàries ho requereixin.  

 

b) Organització de les tutories i seguiment de l’alumnat. Consideracions en relació 

amb el temps de treball (professorat i alumnat) 

En el cas d’ESPA, les tutories ja estan organitzades des de principi de curs. En la resta 

d’ensenyaments, les hores presencials es convertirien en classes virtuals mitjançant l’aula 

virtual del centre, videoconferències, correu... 

 

En els grups que tenen un tutor assignat, aquest tutor serà l’encarregat de coordinar l’equip 

docent. 
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Pel que fa al seguiment, cada professor ha de dur un registre de l’evolució dels seus 

alumnes (tasques, seguiment de tutories, avaluació). En cas que un alumne no segueixi el 

curs, s’haurà de contactar amb ell per tal d’evitar l’abandonament, en la mesura del 

possible.  

 

Si es torna a donar un escenari de confinament, el professorat ha de continuar amb el seu 

horari de manera telemàtica, sense que suposi un increment d’horari. Es tindran en compte 

les necessitats dels alumnes amb la finalitat de que la situació de confinament afecti el 

mínim possible als resultats acadèmics.  

 

c) Pautes per a les reunions de treball 

 

S'han de prioritzar les reunions per videoconferència. Es permet de manera excepcional la 

realització de reunions als centres, si és possible a l'aire lliure, sense que se superi en cap 

cas la xifra de cinquanta assistents i el 50% de la capacitat de la instal·lació en què tenguin 

lloc. Sempre s'ha de garantir la distància mínima d'un metre i mig. A les reunions de 

formació en els centres s'han de seguir aquests mateixos criteris. Durant el primer trimestre, 

totes les formacions que suposin la participació de docents de diferents centres es faran 

telemàticament. 

5.6. Activitats extraescolars. 

Les activitats extraescolars que impliquin la participació simultània d'alumnes de diferents 

grups estables només es podran dur a terme quan es garanteixi que els grups estables es 

mantindran agrupats entre si, mantenint la distància mínima d'un metre i mig entre ells i amb 

una distància de més de dos metres entre les diferents agrupacions de grups estables, si 

és possible amb elements físics que la garanteixin, com mampares. 

6. PLA D’ACOLLIDA  

6.1. Professorat i PAS 

El primer dia del curs, dimarts 1 de setembre, s’informarà a tot el professorat de les novetats 

del pla de contingència: entrades i sortides, neteja, mesures de prevenció i higiene i se’ls 

recordarà que la formació ha de ser competencial perquè així ho facin constar a les 
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programacions didàctiques. A més, es recordarà als docents les seves funcions al centre: 

matrícula, comissions, programació didàctica... 

S’ha de tenir especial esment en el professorat nouvingut. Els caps de departament 

orientaran els nous membres els primers dies a fi què es familiaritzin amb el centre, l’entorn 

virtual d’aprenentatge i els dubtes que se’ls pugui plantejar (claus, compte de correu 

corporatiu, protocol...). Disposen de tots els documents que puguin necessitar a la carpeta 

d’Acollida del professorat nouvingut. 

S’ha d’informar també al PAS (administrativa, conserge, neteja) de les principals novetats 

del curs i del protocol a seguir. 

La manera de transmissió de la informació serà a través de la CCP, on els caps transmetran 

aquesta informació després als membres dels seus departaments o famílies professionals. 

Els claustres i reunions amb un aforament de més de 25 persones es realitzaran per Zoom. 

 6.2. Alumnat 

La benvinguda al centre, tant del nou alumnat com dels alumnes que inicien el següent curs 

dels seus ensenyaments, inclourà una explicació del funcionament de centre en matèria de 

prevenció i contenció de la COVID-19 que tractarà les següents informacions: 

- Establiment dels horaris del seu curs. 

- Itineraris d’entrada i de sortida. 

- Funcionament de l’espai. 

- Mesures a adoptar en la circulació del centre. 

- Mesures d’higiene de mans. 

- Ús de la mascareta. 

- Progressió i avaluació del curs en els tres possibles escenaris. 

- Signatura dels documents requerits a inici de curs. Apèndix 3. Consentiment informat per 

a la realització del test PCR durant el curs escolar i Apèndix 4. Declaració responsable sobre 

el compromís de seguir les normes establertes en els protocols i a mantenir el centre 

informat. 

- Fitxa de l’alumne/a. 

- Tots els aspectes que es considerin oportuns, que contempli el Pla de contingència del 

centre. 
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A FP aquesta acollida serà entre els dies 29 i 30 de setembre i es convocarà als alumnes 

per grups, segons l’aforament permès. El tutor del grup contactarà amb l’alumnat per 

assignar el dia d’assistència. 

 

Als altres ensenyaments el professor de cada matèria ha de rebre els alumnes i explicar-

los com serà els desenvolupament del curs, tant de manera presencial, semipresencial o, 

en previsió del confinament, a distància. Es tindran en compte els aspectes més rellevants, 

com continguts, avaluació competencial, familiarització amb l’entorn digital o dret a 

certificat.  

 

En el cas dels ensenyaments presencials, l’acollida es realitzarà de manera grupal (segons 

l’aforament permès), complint sempre amb les mesures de prevenció i higiene.  

 

En el cas del semipresencials, també seran els tutors qui convoquin els alumnes, però  en 

petits grups, per evitar aglomeracions, etc.  

 

L’orientador del CEAP/POAP ajudarà a les tasques d’acollida de l’alumnat, especialment 

els que es matriculen al centre per primera vegada. Prestarà també el seu suport perquè 

els alumnes es familiaritzin amb el nostre entorn virtual.   

El dia d’acollida de l’alumnat s’informarà de les següents mesures de prevenció i protecció, 

així com es publicaran a la plana Web del centre. 

MESURES PER A L’ALUMNAT: 

- L’ús de la mascareta serà obligatori en tot el centre educatiu. Es recomanable dur una mascareta 

de recanvi a la motxilla, preferiblement homologades. 

- Es mantindrà la distància interpersonal de seguretat mínima d’un metre i mig. 

- Abans d’entrar a classe has d’utilitzar el gel hidroalcohòlic. El rentat de mans amb gel 

hidroalcohòlic també serà obligat en cada sessió de classe, a cada aula hi haurà un dispensador.  
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- No es pot compartir el material  amb altres companys. En el cas dels alumnes de FP s’han de  

seguir les indicacions del professorat. 

- Porta sempre que puguis el teu berenar, aigua, termo,... d’ús personal. 

- S’ha de respectar la senyalització d’entrades i sortides al centre i l’accés a l’aula, hi fer-ho de 

forma ordenada, tractant de respectar la distància de seguretat. 

- És necessari ventilar totes les aules cada hora durant 10 minuts. 

- És necessari quan arribis a l’aula netejar i desinfectar la teva taula i cadira, perquè l’aula es 

comparteix amb companys i companyes d’altres estudis. 

- Abans de venir al centre és obligat mirar-se la temperatura. No és pot venir a classe si presentes 

símptomes de febre (més de 37,5), tos, sensació de falta d’aire, disminució de gust i olfacte, calfreds, 

mal de coll, dolors musculars, debilitat general, diarrea o vòmits. 

- Tampoc s’assistirà al centre si ets positiu o si estàs en quarantena per estar en contacte estret 

amb alguna persona diagnosticada. 

- Evita les aglomeracions en els moments de descans o pati. 

- No poden accedir al centre els familiars dels alumnes, sense sol·licitar cita prèvia. 

- No es permetrà deixar patinets elèctric dins l’aula ni dins el recinte escolar. 

 

7. COORDINACIÓ PER A LA SALUT  

7.1 Planificació del disseny d’activitats d'educació per a la salut que incloguin les 

mesures de promoció, prevenció, i protecció de la salut davant la COVID-19 i del 

disseny de la inclusió d’aquestes activitats en els programes i activitats de promoció 

i educació per a la salut del centre educatiu. 
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Es crearà una Comissió de Salut que promourà el desenvolupament d’activitats de 

promoció i educació per a la salut davant la COVID-19. Des de cada ensenyament es 

tractarà de manera transversal aquest tema. Coordinació amb serveis externs (sanitat, 

policia tutor…) 

7.2 Coordinació amb serveis externs (sanitat, policia tutor…) 

Aquest curs es mantindrà un relació molt més estreta encara amb Serveis Socials i altres 

entitats, tant de l’Ajuntament de Calvià i Andratx com altres (sindicats, entitats sense ànim 

de lucre...).  

Serveis Socials s’haurà d’encarregar d’informar i sensibilitzar la població immigrant que ve 

al centre sobre la situació excepcional del curs vinent. Per altra banda, l’equip directiu del 

CEPA Calvià mantindrà reunions periòdiques amb la gerent de l’IMEB, de l’IFOC i la 

Regidoria d’Educació dels ajuntaments de Calvià i Andratx per coordinar actuacions 

formatives per tal de cobrir les necessitats de la població dels municipis.  

Aprofitant que el CEPA Calvià està ubicat al mateix edifici que alguns sindicats i el SOIB, el 

POAP s’encarregarà d’orientar les persones que utilitzin aquests serveis.  

La Comissió de Salut es coordinarà amb el policia tutor, serveis externs, etc., per el 

desenvolupament de les activitats relacionades amb la COVID-19 (xerrades, tallers…). 

En casos d'especial complexitat es comunicarà amb el Servei d'Atenció a la Diversitat, per 

establir la coordinació amb CoorEducaSalut i CoorEducaSalutMental, si cal. 

La Direcció General de Salut Pública i Participació establirà les mesures de control 

oportunes en cas de brot, fins i tot, si escau, ordenar el tancament d'una aula o del centre. 

Personal sanitari de referència pel nostre centre educatiu de la unitat de salut de Palmanova 

és: Ana Sánchez – infermera. 

 

8.  LLISTAT DE CONTROL DEL PLA DE CONTINGÈNCIA. 

1.  Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene enfront de la COVID-19 
adaptades a l’etapa educativa. 



 

 

38 
  

1.1 Mesures de prevenció als diferents espais (Annex 3 de la resolució)  
Sí/No 
 

S’han organitzat les entrades i sortides? Sí 

S’ha organitzat la circulació de passadissos, banys? Sí 

S’ha organitzat la utilització dels diferents espais del centre?  Sí 

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

S’ha organitzat la ventilació dels espais?  Sí 

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

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

Sí 

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

Sí/No 

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

Sí 

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

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

1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene 

 

Sí/No 

S’ha planificat la informació a les famílies? 
 
Sí 

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

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

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

 
Sí 
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2.  Planificació organitzativa (Veure resolució)  
Sí/No 

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

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

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

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

Està planificat l’aforament de cada espai per als escenaris A i B?  
 
Sí 

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

 
Sí 

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

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

S’ha previst la coordinació entre etapes en els tres escenaris?  
 
NO 
(CEPA) 

 

3. Planificació curricular 
Sí/No 

S’han planificat l’avaluació inicial en els tres escenaris?  
 
Sí 

S’ha previst com s’adequaran les programacions en els tres escenaris? 
 
Sí 

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

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

 

4. Pla d’acollida 
Sí/No 

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

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

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

 
 
 

5. Coordinació per a la salut 
Sí/No 

S’ha planificat el disseny d’activitats especifiques per a l’educació per a la salut en els 3 
escenaris? 

 

Sí 

S’ha previst la coordinación amb serveis externs en els 3 escenaris? 
Sí 

 

6. Pla de contingència digital 
Sí/No 

S’ha elaborat el pla?  
 
Sí 
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ADAPTADA A LA RESOLUCIÓ DE 25/9/2020 PER LA QUAL ES FA LA 

2a. MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE 6 DE JULIOL 2020. 

 

ANNEX 1: Protocol d'actuació davant la detecció de símptomes compatibles 

amb COVID-19 entre l'alumnat del centre: 

 

1. ESTABLIR COORDINACIÓ ENTRE EL CS I EL CE: 

 

- Existeix un canal de coordinació fluid entre la Infermera CS (Ana Sánchez) i l’equip 

directiu: 

- Per resolució de dubtes en relació amb les mesures de promoció de la salut, 

prevenció i protecció: 

o Per coordinar les actuacions davant alumnes amb problemes de salut 

o i alumnes que iniciïn símptomes compatibles amb COVID-19 al centre 

educatiu. 

o Dia 25 de setembre 2020 s’ha realitzat una sessió de formació en “mesures 

preventives i de protecció” mitjançant videoconferència per tot el professorat 

docent d’una hora de durada impartit per la infermera del CS on s’ha explicat 

el procediment d’acollida de l’alumat; així com les passes per posar-se la 

mascareta, guants i bata. 

 

- La coordinadora de la comissió de salut del centre educatiu i un responsable del 

centre de salut (infermera) coordinaran les actuacions amb el Departament de 

Planificació i Centres i  les autoritats sanitàries quan sigui necessari. 

 

- La CC-eduCOVID coordinarà conjuntament amb el Servei d´Epidemiologia les 

actuacions quan hi hagi un cas positiu al CE: Mallorca: 

educovidgapm@ibsalut.caib.es  - Telèfon: 971 48 91 27 

 

- La CC-eduCOVID: coordinar les actuacions davant sospites de casos, casos 

confirmats i estudi de contactes als centres educatius, també resol dubtes del 

protocol. Pertany a Conselleria de Salut. 

 

2. INFORMACIÓ A LA COMUNITAT EDUCATIVA: 

 

- Tot el personal del centre educatiu ha de conèixer el present protocol. 

- Famílies i alumnat han d´estar informats d´aquest protocol. 

- S’ha publicat el pla de contingència a la pàgina web del centre i a la carpeta del 

about:blank
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servidor del professorat en la carpeta d’acollida del professorat nouvingut, 

documentació de tutoria i a la carpeta de covid-19 es troba tota la documentació, 

protocols i annexes del pla de contingència del centre pel professorat. 

- Des de Conselleria d’Educació i a través del GESTIB el professorat hem rebut: 

o Carta de la Conselleria de Salut i Conselleria d’Educació a data 17/9/2020  

o Un aclariment de les funcions dels tutors enfront de la identificació dels 

contactes estrets. 23/9/2020 

o Pautes d’actuació per als docents davant un cas sospitós de la Covid-19 als 

centres educatius de 29/9/2020 

 

3. DOCUMENTACIÓ PER EMPLENAR I SIGNAR A L’INICI DE CURS: 

 

- Consentiment informat per fer PCR – menors d’edat (apèndix 3). 

- Declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes 

en els protocols davant la COVID-19, mantenir el centre informat de qualsevol 

novetat al respecte (apèndix 4) – majors i menors d’edat. 

- Es mantindrà custodiada a l’expedient de l’alumne. 

 

Altra documentació i registre de què es disposa: 

- Apèndix 2: Model escrit pels alumnes adults i famílies que són contracte estret d’un 

cas positiu. Indicarà lloc, dia, hora de la prova i el dia de retorn al centre. 

- Llistat Excel amb les dades del cas confirmat i la llista de possibles contactes estrets. 

 

 

4. SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 (definida pel Ministeri de 

Sanitat): 

 

Infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada que cursa amb els següents símptomes: 

- febre, tos i sensació de falta d´aire. 

- també hi pot haver disminució del gust i de l´olfacte, calfreds, mal de coll, dolors 

musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea. 

 

5. VIGILÀNCIA DE L'ALUMNAT RELACIONADA AMB LA COVID-19: 

 

- Tots els alumnes abans d´anar al centre s´han de prendre la temperatura a casa. Si 

l´alumne té més de 37,5ºC no podrà acudir al centre. 

 

- Si l´aparició de símptomes es produeix a casa, l´alumne ha de quedar al seu domicili 

i s´ha de contactar amb el seu Centre de Salut i avisar el centre educatiu si l´alumne 

és un cas sospitós o confirmat. 

 

- No poden acudir al centre els alumnes que: 

o Es trobin en aïllament domiciliari per diagnòstic COVID-19. 

o Es trobin en un període de quarantena domiciliària per ser contacte estret 

amb alguna persona diagnosticada de COVID-19 indicada per l´equip 

sanitari, o per l´equip directiu del centre a instàncies del CC EduCOVId. 
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o Hagin iniciat símptomes compatibles amb la COVID- 19 fins que se´n 

descarti el diagnòstic. 

o Convisquin amb una persona positiva amb símptomes, mentre no disposi del 

resultat de la PCR. (Si donés negatiu l’alumne haurà de fer quarantena de 

10 dies, per ser contacte estret de persona positiva). 

 

- Es considerarà contacte estret: qualsevol alumne que hagi compartit espai amb el 

cas confirmat a una distància menor de dos metres durant més de 15 minuts sense 

haver utilitzat la mascareta de forma correcta. El tutor - professor de l´alumne serà 

l´encarregat d´avaluar aquest ús adequat de la mascareta. Contacte estret també 

són els convivents del cas confirmat. El període a considerar serà des de dos dies 

abans de l´inici de símptomes del cas fins al moment en què el cas és aïllat. En els 

casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes se cercaran en els dos dies 

anteriors de la data del diagnòstic. 

 

6. ACTUACIÓ DAVANT L’APARICIÓ DE SÍMPTOMES EN UN ALUMNE AL 

CENTRE EDUCATIU: 

 

1.  Si es detecta dins l’aula el cas d´un alumne que presenti símptomes compatibles amb la 

COVID-19, el professor que estigui a l´aula haurà d´avisar l´equip directiu. i indicarà a la 

resta del grup que poden marxar a casa, exceptuant l’alumne menor d’edat que haurà 

d’esperar a ser recollit pel seu pare, mare o tutor legal. 

 

2. Tant el professor/a com l’alumne/a amb símptomes mantindran la mascareta quirúrgica i 

es rentaran les mans. En cas de portar una mascareta higiènica es canviarà per una 

quirúrgica. 

No s´obligarà a dur la mascareta a l´alumnat amb problemes respiratoris i als qui tenen 

alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. Si l’alumne/a no pot dur 

mascareta, el professor/a es posarà una mascareta de protecció FFP2 sense vàlvula, una 

pantalla facial i una bata d’un sol ús. 

 

3.  No es deixarà a l’alumne/a tot sol en cap moment i es mantindrà el distanciament 

físic, si és possible. 

 

4.  Si la situació de l’alumne/a és greu o dificultats per respirar, s’avisarà al 061 i se seguiran 

les seves instruccions. I s’acudirà a la Sala d’Aïllaments, li acompanyarà el seu professor, 

persona no vulnerable. 

 

5. Si és menor d’edat el professor/a avisarà als pares o tutors legals per preparar la 

recollida i se’ls indicarà que han de contactar amb el seu centre de salut, preferiblement 

telefònicament.  

 

6. Si és adult i no es greu, el professor/a facilitarà la seva partida segura del centre, 

garantint que no agafarà transport públic i se l’indicarà que han de contactar amb el seu 

centre de salut, preferiblement telefònicament. 
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7. No s’ha d’entrar en contacte amb cap altre membre de la comunitat educativa. 

 

8. La resta del grup, professorat i companys, l’endemà seguiran acudint al centre 

(extremant mesures de seguretat) fins que no es tenguin els resultats de la PCR. Hauran 

d’evitar qualsevol contacte social. 

 

9. L'alumne a qui se li ha realitzat la PCR no podrà acudir al centre educatiu fins a tenir el 

resultat de la prova. 

 
10. S’avisarà a l’empresa de neteja que vengui a netejar i desinfectar l’aula. 

 

11. Si el resultat de la PCR és negatiu o no ha estat necessari realitzar-la, l´alumne es 

podrà incorporar al centre quan estigui resolt el seu problema de salut. De manera 

general, els alumnes es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense 

febre (per símptomes). No caldrà disposar d´un certificat mèdic per a la reincorporació 

al centre educatiu. 

 
12. S’acorda per Comissió que com a mesura preventiva, el professorat i l’alumnat del grup 

podran treballar durant dos dies en la modalitat a distància. 

 
13. Si el resultat de la PCR és positiu se seguiran les indicacions assenyalades en el 

següent punt: 

 
7. ACTUACIÓ SI EL CAS ES CONFIRMA COM A POSITIU: 

 

- L’equip sanitari informarà del resultat de la prova diagnòstica (PCR) a la família o 

tutor legal. 

 

- L´equip sanitari notificació al Servei d´Epidemiologia (vigilància) mitjançant el 

formulari de declaració obligatòria i urgent. 

 

- L´equip sanitari enviarà un correu electrònic a la CC-eduCOVID corresponent que 

inclourà les següents dades: nom i llinatges de l´alumne, DNI (si en té), telèfon de 

contacte i centre educatiu de l´alumne. 

- Es realitzarà el rastreig. 

 

- L´alumne haurà d´estar en aïllament domiciliari un mínim de deu dies des de l´inici 

dels símptomes i els 3 darrers dies no hagi tingut febre. l’aïllament acabarà quan ho 

indiqui el seu equip sanitari. Són faltes d’assistència justificades. 

 

- La CC-eduCOVID corresponent informarà: 

o el Servei d´Epidemiologia,  

o l´equip directiu del centre educatiu,  

o la Conselleria d´Educació, Universitat i Recerca i  

o el centre de salut de referència del centre educatiu de l´existència d´un cas 

positiu al centre. 
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- L´equip directiu del centre educatiu informarà per correu electrònic de l´existència 

d´un positiu: 

o a l´inspector/a del centre,  

o amb còpia al correu covid@dgplacen.caib.es 

 

- L´equip directiu del centre educatiu i CC-eduCOVID coordinaran les actuacions que 

s’han de duu a terme. 

 

- L´equip directiu del centre educatiu remetrà: 

o  per correu electrònic a la CC-eduCOVID corresponent 

(educovidgapm@ibsalut.caib.es - 971489127),  

o amb còpia a la Direcció General de Salut Pública 

(educacovid@dgsanita.caib.es),  

un llistat amb el nom del centre i les dades del cas confirmat i dels possibles 

contactes estrets del cas. El centre educatiu ha de disposar de registres d´assistència 

diària de totes les activitats del centre. Aquest llistat es facilitarà mitjançant l´arxiu en format 

Excel. 

 

En el cos del correu s´hi ha d´incloure el nom i el codi del centre educatiu i de la localitat 

on es troba, així com el nom de la persona de contacte i un telèfon de contacte. 

 

- Les dades del cas confirmat que s´han de recollir són: 

 

o Nom i llinatges de l´alumne. 

o Data de naixement. 

o Té germans al centre educatiu? Sí/No. 

o Presenta malalties cròniques? Sí/No. 

o Curs i grup. 

o Pertany a un grup de convivència estable? Sí/No. 

 

- Les dades de cada alumne que ha estat contacte estret que s´han de recollir són: 

 

o Nom complet. 

o Nom complet del pare, de la mare i/o del tutor legal. (menors) 

o Número de telèfon de contacte de cadascun. 

o Data de naixement de l´alumne. 

o DNI de l´alumne, si en disposa. 

o Consentiment per fer PCR, signat: Sí/No. 

o Codi d´identificació personal (CIP) que figura a la targeta sanitària. 

 

- Més d´un cas d´un alumne amb PCR positiva, s´ha de fer un llistat de contactes 

estrets per a cada cas. 

 

- L´equip directiu del centre trametrà al Servei de Prevenció de Riscs Laborals amb 

còpia a la CC-eduCOVID el llistat de professors que han estat en contacte estret en 

mailto:covid@dgplacen.caib.es
mailto:educovidgapm@ibsalut.caib.es
mailto:educacovid@dgsanita.caib.es
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les 48 hores prèvies l´aparició dels símptomes amb el cas confirmat. 

 

- L´equip directiu del centre educatiu informarà als alumnes majors d’edat i als 

familiars (menor d’edat) dels possibles contactes estrets de l´alumne, telefònicament 

i per escrit (a través del GESTIB), que es o el seu fill és un possible contacte estret 

d´una persona PCR positiva de l´entorn del centre educatiu. En cap cas s´informarà 

del nom de l´alumne que és positiu. 

 

- La CC-eduCOVID confirmarà quins són els contactes estrets i en coordinació amb 

l´equip directiu del CE programaran la data i hora per a la presa de mostra dels 

contactes identificats a l´àmbit educatiu. Aquesta es realitzarà a les instal·lacions 

que determinin les autoritats sanitàries. 

 

- L´equip directiu informarà a l’alumnat i famílies de l´alumnat que són contacte estret, 

del dia i hora en què s´han de fer la prova diagnòstica PCR. 

 

- Un resultat negatiu necessitat de mantenir la quarantena durant deu dies. 

 

- Les persones que ja han tingut infecció per SARS-CoV- 2 confirmada per PCR en 

tres mesos anteriors, estaran exempts de fer quarantena. 

 

- La CC-eduCOVID o equip sanitari informarà dels resultats de la prova diagnòstica a 

l’alumne o família: si es negativa, rebran sms i si es positiva rebran trucada des de 

salut i se’ls indicarà les actuacions a seguir. 

 

8. ACTUACIÓ EN CAS DE BROT: (S’actuarà d’acord a la Resolució de 25 de 

setembre de 2020, 2a modificació de la resolució publicada a 6 de juliol de 2020). 

 

Es considera brot quan hi ha tres o més casos amb infecció activa en eIs que s'hagi 

establert un vincIe epidemiològic. EI Servei de Vigilància Epidemiològica durà a 

terme una avaluació deI risc i s’establiran mesures i s’informarà al centre: segon 

sigui brot dins una aula, brot a diverses aules sense vincle epidemiològic o brot a 

diverses aules amb vincle epidemiològic o brot en el context d’una transmissió no 

controlada (en aquest cas es valorarà, en darrera instància, el tancament temporal 

del centre educatiu). Vincle epidemiològic es diu quan hi ha relació entre els casos. 

 

ANNEX 2: PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT DETECCIÓ SÍMPTOMES 

COMPATIBLES AMB COVID-19 ENTRE PROFESSIONALS DEL CE. (S’actuarà d’acord 

a la Resolució de 25 de setembre de 2020, 2a modificació de la resolució publicada a 6 de 

juliol de 2020). 

 

El coordinador de Salut és el contacte i coordinació d’actuacions amb el Servei de prevenció 

de riscos laborals de la DG Personal Docent. prevenciocovid@dgpdocen.caib.es tel. 971 

17 60 37. 

 

Personal no docent: serveideprevencio@dgfun.caib.es  - 971 17 71 72. 

mailto:prevenciocovid@dgpdocen.caib.es
mailto:serveideprevencio@dgfun.caib.es
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No poden acudir al centre:  

- Persones amb aïllament domiciliari o per quarantena domiciliaria per contacte estret. 

- Persones diagnosticades, cas confirmat i aïllament fins 3 dies hagi desaparegut la 

febre i el quadre clínic amb un mínim de 10 dies des de l’inici dels símptomes. No 

es farà PCR per aixecar l’aïllament ni per reincorporar-se a l’activitat laboral. 

- L’avaluació del SPRL es tindrà en compte que es desenvolupa una activitat 

essencial. 

- Professor amb PCR positiva: L’equip directiu trametrà al SPRL el llistat de 

professors que han estat en contacte estret 48 hores prèvies als símptomes. 

- Amb símptomes d’un professor: el professor ha de contactar al SPRL i amb el seu 

centre de salut. 

 

Treballadors amb especial vulnerabilitat al SARS-CoV-2: 

- No poden fer el trasllat de l’alumne simptomàtic a la sala d’aïllament. 

- Ha de comunicar la seva condició a l’equip directiu, ho pot justificar amb l’informe 

fet des del SPRL. 

 

ANNEX 3. PLA  DE CONTINGÈNCIA DIGITAL. 

 

Centre CEPA Calvià 

Codi de centre 07008235 

1. Organització del centre 

1.1. Entorn digital 

 

Entorn Elegit Curs/Etapa 

GSuite Tots els ensenyaments 

 

Responsable de la consola Secretaria 

 

1.2. Usuaris 

1.2.a. Usuaris professors 

Responsable creació usuaris Secretaria 

Format elegit  Inicial del nom + llinatges@cepacalvia.com 

Moment entrega credencials A principi de curs 
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1.2.b. Usuaris alumnes 

Responsable creació usuaris Secretaria 

Subdomini específic alumnes [   ] Sí                 [X] No 

Format elegit Inicial del nom + llinatge@cepacalvia.com 

Recollida autorització menors 14 anys No en tenim, és un CEPA 

Moment entrega credencials (usuari i 
contrasenya) 

A principi de curs 

Responsable entrega credencials Secretaria 

1.3. Aules digitals 

Curs/Etapa Aula digital (Teams, Classroom, Moodle…) 

Tots els ensenyaments  Moodle 3.9 

Espanyol per a estrangers Classroom 

1.4. Activació GestIB famílies 

Responsable de l’activació Secretaria 

Moment A principi de curs  

Seguiment de l’activació (% famílies amb 
GestIB activat) 

En principi, només es realitzarà per a FP. 

2. Formació 

2.1. Claustre 

Nombre de persones amb necessitats de formació bàsica de l’entorn 

(GSuite, Tenant, Moodle…) 

12 

Nombre de persones que han fet formació bàsica (a juny 2021) 20 

Preparar un llistat amb el professorat interessat en aquesta formació. 
 

2.2. Equip directiu/coordinador TIC 

Necessitat de formació en administració de consola [ X ] Sí    [  ] No 

Nombre de les persones que faran la formació 4 
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2.3. Alumnat 

2.3.a. Planificació activitats inicials formatives per l’adquisició de la competència digital 
bàsica 

Concepte Responsable Moment en què es farà 

Creació d’un compte de 
correu corporatiu 

Secretaria A principi de curs 

Familiarització amb l’entorn 
virtual 

Professor responsable de la 
matèria 

El primer dia de classe 

Orientació i suport POAP Sempre que sigui necessari 

2.3.b. Planificació activitats formatives de consolidació 

Concepte Responsable Moment en què es farà 

Avaluació en línia Equip directiu A principi de curs 

Formació TIC IBESTEAM El mes de setembre 

Avaluació en línia CEP Calvià Segons la disponibilitat 

 

2.4. Famílies 
 
Activitats adreçades a l’acompanyament de les famílies en l’adquisició de competència 
digital 
 
És tracta d’un centre d’adults amb una minoria d’alumnes menors d’edat, per tant, no es 
realitzarà cap acció específica adreçada a les famílies. Sí que s’atendran tots els dubtes i 
comptaran amb el suport del centre.  
 

3. Dispositius i connectivitat 
 

3.1. Dispositiu per l’alumnat 

Si hi ha distintes situacions en funció del curs/etapa, emplenar una taula per cada cas. 

 

Curs/Etapa Ensenyaments Reglats 

Dispositiu per l’alumnat El centre disposa de 2 aules d’informàtica més portàtils a 
l’abast de l’alumnat. També s’han adquirit equips 
informàtics per a préstec per a l’alumnat més vulnerable. 

Tipus de dispositiu Ordinadors portàtils.  

 

3.2. Alumnat amb dificultats per accedir a dispositius 

Responsable detecció alumnat amb Els tutors 
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problemes econòmics 

Nombre d’alumnes sense dispositiu Es detectarà al llarg del curs. 

Nombre d’alumnes sense connexió Es detectarà al llarg del curs. 

Responsable gestió préstec dispositius  L’equip directiu 

  

3.3. Inventari 

Responsable inventari recursos digitals La directora i la administrativa 
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ANNEX 4: ITINERARI - CIRCUIT D’ENTRADA I SORTIDA AL CENTRE EDUCATIU 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARI ALUMNES 

PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI DE SA PORRASSA 

  AULA 

9 

 
BANY 

ALUM. 

 

ENTRADA 

ALUMNES 

1R PIS 

 

 

ZONA 

ADMINISTRACIÓ 
   AULA 

8 

AULA 

7 

                                                                            
 

                                     ENTRADA I SORTIDA                                                                                                                                                         ENTRADA I SORTIDA 

 

 

                                                                                                     

 EXTERIOR DE L’EDIFICI 

 

ITINERARIS D’ENTRADA I SORTIDA DELS ALUMNES 

1. La pujada al 1r pis es farà per la porta 2 de la zona d’administració, que dona a l’escala per la zona del bany. 

2. L’entrada i sortida a les aules 7, 8 i 9 es farà per la mateixa porta. 

3. A la planta baixa tant sols hi haurà un bany habilitat pels alumnes, situat al passadís que dona accés al 1r pis. 

4. Els diferents itineraris estaran degudament senyalitzats. 

 

ITINERARI ALUMNES 

1R PIS DE L’EDIFICI DE SA PORRASSA 

AULA 

SOIB 

AULA 

11 

AULA 

10 

AULA 

1 

AULA 

2 

 
BANY 

ALUMNES AULA 

3 

AULA 

4 

 AULA 

5 

AULA 

6 ENTRADA 

ALUMNES 

 

                                                                                                      ENTRADA AULES 
 

 

SORTIDA 

EMERGÈNCIA 

                              SORTIDA ALUMNES                                                                        SORTIDA ALUMNES 

PASSADÍS EXTERIOR 

ITINERARIS D’ENTRADA I SORTIDA DELS ALUMNES 

1. Hi haurà un itinerari d’entrada dels alumnes a les aules i un altre de sortida a l’exterior.  

2. La pujada al 1r pis es farà per l’escala que dona al passadís exterior, per la zona del bany. 

3. S’accedirà a les aules pel passadís exterior, menys l’aula 2, que es pot fer per l’interior. 

4. La sortida de tot l’alumnat es farà per la porta de sortida d’emergències. 

5. Al 1r pis tant sols hi haurà un bany habilitat pels alumnes, situat al passadís d’accés. Els banys situats a la zona de les aules 3 i 6, estaran 

tancats per l’ús dels alumnes. 

6. Aquest itinerari estarà degudament senyalitzat. 
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ITINERARI PERSONAL DEL CENTRE 

PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI DE SA PORRASSA 

 

PUJADA ESCALA 

1R PIS ALUMNES 

SALA DE PROFESSORS 

                                             

                                           MAGATZEM 

 BANY BANY  DESPATX 

 

ADMINISTRACIÓ/SECRETARIA 

 

 

DESPATX 

 

PORTA Nº 2                                                                                PORTA Nº 1  

ACCÉS ALUMNES                                                                    ACCÉS/SORTIDA PERSONAL  

                                                                                  

 

DESPATX 

 

 

 

ITINERARI D’ENTRADA I SORTIDA DEL PERSONAL 

Donada la dispersió de les aules i els despatxos al llarg de tot l’edifici, haurà un itinerari pel professorat, el més eficient possible; per a 

evitar al màxim els contactes i la pèrdua de temps. Aquest itinerari serà utilitzat per la resta de personal en cas que hagin de desplaçar-se 

dins de les instal·lacions de l’edifici. 

Quant a l’entrada i sortida a les aules, a la planta baixa l’itinerari serà el mateix que el marcat pels alumnes. 

Quant a la utilització de banys pel personal, hi haurà un a la planta baixa, a la zona d’administració. 

Els diferents itineraris estaran degudament senyalitzats. 

ITINERARI PERSONAL DEL CENTRE 

1R PIS DE L’EDIFICI DE SA PORRASSA 

 

PUJADA ESCALA 

1R PIS ALUMNES 

 

              DESPATX                            

                                            

 

 

 

DESPATX 

 

 

 

     

DESPATX 

 

BANY ALUMNES BANY NETEJA 

 

NETEJA 

 

                                                                               

                                                                                  

           

                    AULA 3 

 

 

 

PASSADÍS EXTERIOR 
ITINERARI D’ENTRADA I SORTIDA DEL PERSONAL 

L’accés al 1r pis es farà per l’espai de l’aula 3, que també es pot utilitzar pel trànsit intern quan sigui necessari.  

L’entrada del professorat a les aules del 1r pis es farà per la mateixa porta que els alumnes.  

Quant a la sortida, una vegada situat en el passadís, es pot sortir per la mateixa porta que els alumnes (sortida d’emergència) o dirigir-se 

cap a l’interior per la zona d’entrada i l’aula 3. 

Els diferents itineraris estaran degudament senyalitzats. 


