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LIMITACIÓ DE CONTACTES

De manera general, es mantindrà una distància interpersonal d'almenys 1,5
metres en les interaccions entre les persones del centre educatiu i cal mantindre

l'ús de la mascareta independentment de la distància tant en espais
tancats com oberts.



NO S'HA D'ASSISTIR AL CENTRE

• En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19.

• Quan es troben en situació d'aïllament per haverd onat positiu per la COVID-19.

• En cas que estigueren en espera del resultat d'una prova diagnòstica de COVID-
19.

• En cas de que estiguen en quarentena preventiva domiciliària per ser contacte 
estret d'alguna persona diagnosticada de COVID-19.

SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE: infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada amb 
febre, tos i sensació de falta d'aire. En alguns casos pot haver-hi disminució del gust i de 
l'olfacte, esgarrifances, mal de gola, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, 
diarrea i vòmits.
En aquesta circumstància s'ha de contactar amb el centre de salud que li pertany.



ESCOLARS QUE PRESENTEN 
CONDICIONS ESPECIALS DE SALUD

L'alumnat amb PATOLOGIA CRÒNICA o que presenta
CONDICIONS ESPECIALS DE SALUT QUE ELS FA MÉS
VULNERABLES A LA COVID-19 podran acudir al
centre, sempre que la seua condició clínica estiga
controlada i així ho permeta, mantenint mesures de
protecció rigoroses, excepte indicació mèdica de no
assistir-hi.

EXEMPLES:

malalties cardiovasculars, malalties pulmonars cròniques,
càncer, diabetes, inmunodepressió o hipertensió arterial



DESPLAÇAMENT AL CENTRE EDUCATIU

Es Fomentarà el transport 
actiu amb la finalitat de 
limitar els contactes:

DESPLAÇAMENTS A PEU O 
BICICLETA



DESPLAÇAMENT 
PEL CENTRE 
EDUCATIU











MESURES ORGANITZATIVES AL CENTRE EDUCATIU

• Es prioritzarà en la mesura que siga possible la utilització d'espais a l'aire
lliure per a la realització d'activitats educatives i d'oci.

• Hi haurà zones d'entrada i eixida assignades que tots hauran de respectar.

• S'evitaran les assemblees o reuions presencials, es faran telemàtiques.

• Si es fa algun esdeveniment esportiu o cel·lebració es realitzarà, sempre
que es puga, a l'aire lliure.

• Serà imprescindible mantenir la distància interpersonal d'almenys 1,5 m
entre totes les persones de la comunitat escolar en tot el recinte
educatiu.(EXCEPTE DINS L'AULA: 1,2 M)

• S'haurà de respectar els aforaments dels llocs comuns correctament
assenyalats.

• Hi haura senyalització horitzontal a les vies de circulació que s'ha de
respectar.

• La utilització de les escales estarà regulada amb distància física d'1,5 m
i sense tocar les baranes en un únic sentit.



A L'AULA

distribució de les aules per a garantir la seguretat

DISTÀNCIA d'1,2 m

EN ELS CANVIS DE CLASSE, QUAN L'ALUMNAT ENTRE A L'AULA
HA DE DESINFECTAR LA SEUA TAULA I CADIRA, AIXÍ COM ELS
DISPOSITIUS I MATERIAL QUE VAJA A UTILITZAR



PATI

• ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARETA

• MANTINDRE LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT

• SI LES CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES NO
PERMETEN ACCEDIR A L'EXTERIOR, L'ALUMNAT
ROMANDRÀ A LA SEUA AULA SOTA VIGILÀNCIA DE
L'ÚLTIM PROFESSOR/A AMB QUI HA ESTAT ABANS
DE L'ESBARJO.





CANTINA

• El centre disposarà de servei de cantina el 
curs 21/22 sempre respectant les mesures 
biosanitàries corresponents a la seua 
activitat econòmica.

• L'alumnat serà atés mantenint la distància 
des de l'exterior a través de dues 
finestretes.

• El servei de cantina per l'alumnat només 
serà a l'hora dels patis.



INTERACCIONS PERSONES 
EXTERNES A 
L'ORGANITZACIÓ

• La comunicació amb les famílies, responsables legals de 
l'alumnat, personal extern, es realitzarà preferentment per 
telèfon, mail, missatges, correu ordinari, videoconferència.

• Es facilitarà que el màxim nmbre de gestions puguen fer-se 
de forma telemàtica.



Activitats 
extraescolars

• El programa anual d'AAEE del curs 21-22 
s'ajustarà a l'evolució de la pandèmia.

• Es podran rganitzar activitats sempre que 
es puga garantir la distància mínima
interpersonal d'1,2 m, i que, a més, es 
dispose d'un registre d'alumnat assistent.

• L'ús de la mascareta serà obligatori tant 
en interiors com exteriors.

• Es prioritzaran les que són a l'aire lliure.



ÚS DE LA MASCARETA

• L'ús serà obligatori amb independència del 
manteniment de la distància o que es tracte
d'activitats a l'aire lliure.

• La mascareta indicada per a població sana serà del 
tipus HIGIÈNICA complint amb els requisits establits a 
l'article 5.1 de l'ordre CSM/115/20219

• Es recomanable dur una mascareta de reserva per 
si de cas i gel hidroalcohòlic d'ús personal.

• El centre comptarà amb mascaretes quirúrgiques
per a utilitzar en cas de necessitat.



MESURES DE 
PREVENCIÓ 
PERSONAL

✓ Higiene de mans de manera freqüent I meticulosa, durant
almenys 40 segons amb aiuai sabó. Si no es possible o de
manera complementària durant 20 s amb gel hidroalcohòlic. Al
centre hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica en
diferents zones.

✓ Rentada de mans amb gel en cas de compartir material, així co
m la disenfecció d'aquest material.

✓ Evitar tocar-se el nas, els ulls, la boca i la mascareta.

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

✓ Per a eliminar secrecions respiratòries s’utilitzaran mocadors

d’un sol ús, que han de tirar se a una paperera amb bossa.



MESURES PER A LA NETEJA 
I LA DESINFECCIÓ

• Es ventilaran de manera diaria les
instal·lacions a utilitzar. Es farà amb
ventilació natural i, si pot ser, de manera
permanent o almenys 15 minuts a l'inici i
al final de la jornada, durant el pati i entre
classes.

• Es reforçarà la netja i la desinfecció de les
instal·lacions, dels lavabos i dels llocs
comuns. Es posarà emfasi en superfícies,
poms de portes, taules, telèfons,…

• Es farà una correcta gestió dels residus.



GESTIÓ SOSPITA 
DE CASOS ALS 
CENTRES

• El centre compta amb responsable COVID-19 amb les següents funcions:

• Vetllar pel compliment de les normes establertes en els centres educatius per la protecció i
prevenció referent a la COVID-19.

• La coordinació I comunicació amb el centre de salut d'atenció primària de referència, amb el centre
de salut pública I amb les famílies de l'alumnat.

• Contactar amb la família o tutor/a legal per a comunicar l'aparició de simptomes de sostpita I 
perquè hi vagen a recollir alumne o alumna.



ORDRE D'INICI DE CURS

DECLARACIÓ 
RESPONSIBLE 
SIGNADA PER 
LES FAMÍLIES 

PER GARANTIR 
EL SEU 

COMPROMÍS 
AMB ESTES 

NORMES


