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1. INTRODUCCIÓ.
El curs 2021/2022 es planteja en una situació diferent a la que es va afrontar el passat

curs, en relació a la pandèmia de COVID-19, en part per les pautes de vaccinació (que cal
esperar hagin arribat a l’ansiada xifra de 70% de població vacunada) i, per altra banda, les
baixes xifres de contagis enregistrades als centres de les Balears i, més concretament al nostre
centre.

Per tant, el present Pla té la finalitat reprendre el desenvolupament de l'activitat
docent presencial, sempre que sigui possible, garantint les condicions de seguretat i salut,
mantenint les pautes bàsiques que ja es van desenvolupar el cur anterior, adaptant-les a la
nova realitat, sense oblidar que totes les mesures a adoptar poden tenir un caràcter dinàmic i
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.

2. MARC LEGAL.
Per tal d’establir un Pla que garanteixi el dret a l’educació de tot l’alumnat i s’adapti la

nova realitat en relació a la situació epidemiològica actual, la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca, juntament amb la Conselleria de Salut i consum, ha aprovat, a la
Resolució de dia 4 de juny de 2021, unes mesures excepcionals de prevenció, 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 2021-2022.

● La Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la
consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures
excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, 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 durant el curs 2021-2022

3. OBJECTIUS.
1. Organitzar el curs 21/22 amb l’objectiu prioritari de garantir la presencialitat completa

de tot l’alumnat, garantint les condicions de seguretat i salut de les persones. Per
complir aquest objectiu,  s’ha de:

a. Crear entorns escolars saludables i tan segurs com sigui possible, tant
físicament com emocionalment, mitjançant mesures de promoció de la salut,
prevenció i protecció adaptades a cada etapa educativa.

b. Possibilitar la detecció precoç de casos i que es gestionin adequadament a
través de protocols d’actuació clars i de coordinació dels agents implicats.
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c. Incidir en el treball organitzatiu i la coordinació pedagògica dels centres
educatius per preparar el curs.

3.1. Objectius específics.
1. Mantenir la funció educativa i preservar el dret a l’educació en condicions de seguretat

per a tots els membres de la comunitat educativa.
2. Minimitzar l’efecte de les situacions possibles, no sempre previsibles, per garantir la

continuïtat de les activitats educatives en situacions de no normalitat.
3. Reforçar els hàbits sanitaris i els aspectes d’educació per a la salut, que puguin ser

d’aplicació més enllà de la situació concreta provocada per la COVID-19.
4. Determinar responsables de l’execució i de la supervisió del Pla.
5. Determinar els responsables de la comunicació a la comunitat educativa.
6. Definir els aspectes a planificar: curriculars, organitzatius, administratius i de gestió.
7. Identificar les dificultats organitzatives i preveure les actuacions en els diferents

escenaris: planificar i comunicar les mesures a adoptar en cada cas, anàlisi de la
viabilitat, condicions per a l’execució, previsió de la realització de simulacres, transició
entre els distints escenaris, etc.

4. RESPONSABILITATS.
El desenvolupament d’aquest Pla requereix la corresponsabilitat de tots els membres

de la Comunitat educativa per minimitzar els riscos de contagi i recuperar l'activitat habitual
als centres educatius després de la situació d'emergència sanitària que vivim i que sens dubte,
generarà unes conseqüències que requeriran l'esforç i compromís de tots i totes.

Els responsables de l’elaboració d’aquest pla i, per tant, els que s’encarregaran de
coordinar i implementar noves mesures, en cas que ho requereixi l’evolució de la pandèmia i les
autoritats sanitàries, són:

● Direcció de centre.
● Coordinadora per a la prevenció, contenció, coordinació i organització front la

COVID-19 del centre.
● Comissió de salut del centre.
● Comissió de prevenció en riscos laborals.
● Comissió de tecnologies de la informació i comunicació.
● Comissió de medi ambient.

Tot el personal del centre educatiu ha de conèixer el present Pla. L’equip directiu,
juntament amb la Comissió de salut seran els responsables de donar a conèixer el pla i
s’encarregaran de coordinar el seu desenvolupament.

La següent taula mostra les tasques a desenvolupar per cadascun dels membres del claustre:
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CÀRREC TASCA

Direcció de centre ● Garantir el compliment d’aquest protocol, fer-ne el
seguiment i assegurar-se que tota la comunitat educativa
n’estigui informada.

Secretaria de centre ● Responsable de la gestió de material bàsic en matèria de
prevenció: Mascaretes, solució hidroalcohòlica,
mampares protectores, etc.

● Coordinar la col·locació de cartelleria informativa i
indicacions de circulació al centre.

● Coordinar al servei de neteja per revisar, recarregar o
substituir el material (paper, sabó, solució
hidroalcohòlica, etc).

● Contactar amb una empresa de Neteja i desinfecció
inscrita en el Registre oficial d’establiments i serveis
biocides a les Illes Balears, si escau.

Departament d’orientació ● Planificació d’una acció tutorial suplementària com a
mecanisme d’acompanyament integrat dins els pla
d’acció tutorial (PAT) i les estratègies d’atenció a la
diversitat (PAD).

Coordinació TIC ● Desenvolupament del Pla digital

Comissió de salut/
Coordinadora COVID-19

● Elaboració del Pla de contingència, conjuntament amb les
altres comissions i membres de l’equip directiu del centre

● Informar a tota la comunitat educativa en relació a les
mesures de prevenció, contenció, coordinació i
d’organització de centre front la COVID-19.

● Coordinar la col·locació de cartelleria informativa.
● Coordinar les actuacions davant alumnes amb problemes

de salut i d’alumnes que iniciïn símptomes compatibles
amb COVID-19 al centre educatiu.

● Comunicació amb el centre de salut de referència, servei
de prevenció en riscos laborals i la Direcció general de
salut pública i participació.

Tutors ● Informar als alumnes de les mesures de funcionament de
centre en relació amb les mesures previstes en aquest
pla.

● Col·laboració en la planificació d’una acció tutorial
suplementària com a mecanisme d’acompanyament
de l’alumnat.
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● Seguiment dels alumnes en relació a les absències per
valorar l’activació del protocol de seguiment de casos
COVID per part de les administracions sanitàries.

● Conèixer si hi ha qualque alumne amb necessitats del
material TIC.

● Coordinació/col·laboració en la Formació bàsica als seus
tutorands en GSuite bàsic (emails, drive, classroom,
meet).

● Coordinar l’adequada càrrega de tasques setmanals en
cas del desenvolupament a distància de l’activitat
educativa.

● Establir una organització de cotutories, si escau.

Professorat ● Incloure a totes les programacions les mesures
metodològiques i d’avaluació en els diferents escenaris
en que es pot desenvolupar el curs acadèmic.

● Tractament transversal als diferents mòduls formatius
relacionats amb la promoció de la salut, les relacions
socials, la competència digital i la competència
d’aprendre a aprendre.

● Seguiment del protocol d’aïllament de casos sospitosos
de COVID-19 al centre.

● Cotutories (seguiment personalitzat d’un grup reduït
d’alumnes), si escau.

5. ESCENARIS.
1. Amb l’objectiu d’ajustar les mesures de prevenció a la situació epidemiològica, es

plantegen aquests escenaris en funció del nivell d’alerta de cada territori:

Nova normalitat (nivell d’alerta 0), nivells d’alerta 1 i 2.

Nivells d’alerta 3 i 4.

2. La indicació de canvi d’escenari l’establiran les autoritats sanitàries i el canvi es
mantindrà com a mínim durant dues setmanes fins que es torni a avaluar.

3. Aquesta organització per escenaris permetrà flexibilitzar la distància per a la nova
normalitat i els nivells 1 i 2, i ser més estricte si es passa als nivells 3 i 4 d’alerta.

4. Els escenaris es revisaran durant el primer trimestre del curs i s’ajustaran a la baixa o
es faran més exigents, segons avanci la vacunació de l’alumnat i d’acord amb la valoració que
facin de l’evolució de la pandèmia les autoritats sanitàries.

5. S’ha de garantir la presencialitat per a tots els nivells i les etapes del sistema
educatiu. En els nivells d’alerta 3 i 4, excepcionalment, i només en cas que no es puguin complir
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les mesures de seguretat, es pot passar a la semipresencialitat en dies alterns, amb un informe
previ favorable del Departament d’Inspecció Educativa (DIE) i amb l’autorització de la Direcció
General de Planificació, Ordenació i Centres. La suspensió generalitzada de la presencialitat es
pot donar molt excepcionalment si la situació de la pandèmia s’agreuja notablement.

6. Revisar i actualitzar durant el mes de juny de 2021 el pla de contingència, que ha
d’incloure l’organització de l’inici de curs i la previsió de les actuacions que s’han de dur a terme
per poder fer front a les possibles eventualitats que es puguin produir durant el curs
2021-2022, d’acord amb els escenaris plantejats. S’han de definir les mesures organitzatives
que es duran a terme per evitar aglomeracions i garantir que tots els membres de la comunitat
educativa puguin complir les mesures de distància, de limitació de contactes i de prevenció
personal. A més a més, cal revisar i actualitzar el pla d’acollida, la distribució dels espais, el pla
digital de contingència i els sistemes d’informació a la comunitat educativa de les mesures de
prevenció i protecció i higiene davant la COVID-19. La revisió i actualització del pla de
contingència ha de ser impulsada i coordinada pels equips directius dels centres públics
dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional i la titularitat dels altres
centres, que en són els responsables, i hi ha de participar tot el professorat. Als centres públics
el pla de contingència ha de comptar amb l’aprovació del claustre i del consell escolar.

7. Incloure un pla digital de contingència per si es dóna el cas excepcional que s’hagi de
suspendre l’activitat lectiva presencial.

6. PLANIFICACIÓ DE LES MESURES DE
CONTINGÈNCIA.

Amb la finalitat de garantir la creació d’un entorn escolar saludable i el més segur
possible, aquest pla de contingència desenvolupa els diferents aspectes organitzatius i les
actuacions que s’han de dur a terme per poder fer front a les possibles eventualitats que es
puguin produir durant el curs 2021-2022.

6.1. Planificació de les mesures de prevenció, protecció i
higiene enfront de la COVID-19.

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 de seguretat

establerta: 1,5 m en les interaccions entre les persones adultes, en els
desplaçaments de l’alumnat i fora de l’aula, i 1,2 m dins les aules, mentre l’illa on
es troba ubicat el centre educatiu es mantengui en el nivell d’alerta sanitària 0,
1 o 2.
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Si a l’illa on es troba ubicat el centre educatiu es declara el nivell d’alerta
sanitària 3 o 4, la distància de seguretat en els grups s’ha d’incrementar fins a
1,5 m dins les aules.

○ Conformant grups d’aula amb la mínima mobilitat possible.
○ Mitjançant l'ús de mascareta higiènica o quirúrgica, que serà obligatori per a

totes les persones del centre, excepte en situacions de consum d’aliments i
begudes així com en els supòsits que preveu així com en els supòsits que preveu
l’ordenament jurídic.

L’ús de la mascareta en cada moment es regularà d’acord amb les indicacions de
les autoritats sanitàries mitjançant unes instruccions específiques del director
general de Planificació, Ordenació i Centres

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

● La ventilació frequent dels espais 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.

6.1.1. Mesures de prevenció als diferents espais del
centre.

a. Adequació organitzativa als diferents escenaris.

La planificació de les mesures de contingència contemplaran els dues situacions o
possibles escenaris abans esmentats, de manera que l’organització de centre i la previsió
d’actuacions s’adaptaran a cada situació. De manera general es consideraran els següents
punts:

ESCENARIS 0, 1 i 2.

1. Es planificarà des del punt de vista d’una situació de nova normalitat, amb
determinades restriccions de seguretat i higiene per evitar els contagis.

2. S’ha de garantir l’atenció presencial de tot l’alumnat. Inicialment la planificació
d’horaris, de nombre de grups, i de professorat, ha de ser la que correspondria a un curs
ordinari.

3. Els horaris dels grups evitaran, tant com sigui possible, els moviments d’alumnat dins el
centre en els canvis de classe i hauran de tendir cap a la màxima estabilitat possible dels
grups-classe en una mateixa aula, facilitant que siguin els professors els que acudeixin a
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l'aula de referència. Tot i això, es contempla l’accés a aules específiques de formació
(talles, laboratoris, etc), imprescindibles per desenvolupar els currículums, de manera
que es minimitzi el risc per l’alumnat (ventilació de les aules, rentat del mobiliari abans i
després de cada classe, ús de mascaretes).

4. Es podran establir entrades i sortides escalonades, mantenint l’horari general del
centre, es podrà reduir la durada de les sessions de classe. Per facilitar a questa mesura
es podran passar dels 55 minuts establerts a 50 minuts.

5. Es podran concentrar els horaris de les sessions de les matèries de la manera que
considerin més convenient a fi d’aconseguir que un mateix dia intervinguin en el grup el
menor nombre possible de docents.

6. L’aforament de les aules s’establirà complint amb la distància interpersonal de 1,2m (es
calcularà dividint  la superfície de l’aula o espai per 1,44 m2 per persona).

ESCENARIS 3 i 4.

1. En aquest escenari, les ràtios d’alumnes per grup s’establiran de forma que es pugui
mantenir una distància de seguretat d'e 1,5m en tot moment (es calcularà dividint la
superfície de l’aula o espai per 2,25 m2 per persona).

2. S'ha de procurar que els alumnes ocupin sempre el mateix lloc dins les aules.
3. Es podrà adoptar sistemes d'ensenyament semipresencial, amb assistència de l'alumnat

en dies alterns, quan no es pugui mantenir la distància de 1,5m, amb un informe previ
favorable del Departament d’Inspecció Educativa (DIE) i amb l’autorització de la
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

4. 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, al marge del que s’hagi assignat a 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 centre disposa 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 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, el centre podrà establir horaris d’horabaixa per a
l’alumnat de batxillerat o cicles formatius.

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.
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h. Es pot establir un sistema de cotutories de manera que cada un dels docents del
centre, siguin o no tutors, tenguin assignat el seguiment personalitzat d’un grup
reduït d’alumnes.

i. Després d'aplicar aquestes mesures, el centre podrà rebre una major dotació de
professorat si justifica 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.

5. 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 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. S’ha de preveure un ensenyament digital, per si es dóna el cas excepcional que s’hagi de
suspendre l’activitat lectiva presencial.

b. Aforament (ràtios/aula).

L'aforament màxim de les diferents aules del centre serà aquell que permeti una
distància entre persones (o grups aula) d’un mínim d’1,2 metres en escenaris 0, 1 i 2 ( o una àrea
per persona (o grups aula) de 1,44 m2) o de 1’5m en escenaris 3 i 4 (calculant 2,25 m2 per
persona). L'ús de mascareta serà obligatori a les aules. A la porta de cada espai estarà indicat
l’aforament màxim de dit espai.

L’aforament d’aules es pot trobar a l’annex 1 del present document.

c. Organització dels desplaçaments i espais del centre.

L'ús de mascareta serà obligatori en tots els espais comuns i durant els desplaçaments
pel centre.

ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE.

Es senyalitzaran camins d’entrada amb verd i de sortida amb blau.

Tots els alumnes entraran per c/Caracas cap a secretaria senyalitzant el passadís amb
els dos sentits de circulació amb una separació de 2m de distància de seguretat. Els alumnes de
l'edifici C i B també, a l’altura del Bar es dividiran cap als seus respectius edificis senyalitzant
les dues direccions.

Als passadissos, es definiran sentits de circulació separats (almenys per la distància de
seguretat de 2m) i senyalitzats, longitudinal i transversalment amb cintes o ferratines. La
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circulació pel centre mantindrà la distància de seguretat i evitarà que els vianants puguin
creuar-se.

Per accedir a les aules es marcaran quines escales són de pujada, de baixada o es
diferenciarà la circulació de sortida i de baixada en cas de ser de doble sentit. De manera
general:

● Bloc A. L’escala contigua al bar (enfront de consergeria) serà escala de pujada
(senyalitzada en verd); mentre que l’escala de baixada serà la que queda
contigua a consergeria (marcada en blau). Finalment, l’escala emergencia
mantindrà els dos sentits, marcant els sentit de circulació el que quedi a la dreta
(tant de pujada com de baixada).

● Bloc B. Tan sols hi ha una escala, pel que tindrà dos sentits de circulació, marcats
en verd per pujar i blau per baixar. Es circularà sempre al costat de la dreta, tant
per pujar com per baixar.

● Bloc C. De la mateixa manera que al bloc B, només hi ha una escala d’accés a les
aules, pel que s’establiran dos sentits de circulació marcats en verd la pujada i en
blau la baixada.

El professorat procurarà estar-hi a l’aula minuts abans d’iniciar-se les classes per evitar
que els alumnes esperin als passadissos; que, per norma, estarà prohibit. El professorat de
guàrdia obrirà les aules per si qualque professor es retrasa en l’arribada a l’aula.

Tant a l’entrada al centre com en el temps entre classe i classe convé evitar l’ús de les
taquilles perquè no hi hagi gent als passadissos. En cas que sigui imprescindible, l’ús de les
taquilles (cicles que guarden material específic), el professorat establirà torns per accedir-hi
evitant que hi hagi molta gent a la vegada recollint el material.

Per les sortides del centre, en haver finalitzat les classes, mantindràn aquest protocol
en sentit invers. De manera general, es seguiran les indicacions en blau per les sortides,
mantenint el mateix circuit que pel cas de l’entrada (cada bloc seguirà el seu itinerari).

PATI.

L’alumnat, en iniciar el temps d’esbarjo, seguirà les indicacions de sortida seguint les
senyalitzacions establertes (indicacions de color blau).

La única zona habilitada per el temps d’esbarjo serà el pati. Els alumnes majors d’edat
també podran fer l’esbarjo al carrer si així ho desitgen. S’evitarà que hi hagi gent pels
passadissos externs. No hi podrà haver-hi alumnes als edificis en temps de pati; tan sols per
accedir als banys i a la secretaria.

Per evitar aglomeracions a la cafeteria, es senyalitzarà una cua, mantenint la distància
de seguretat per poder accedir-hi, complint amb l’aforament establert.

BLOC A.
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En aquest bloc es mantindrà oberta la porta corresponent a la sortida d’emergència, per
facilitar la circulació i evitar aglomeracions, per exemple per anar a la sala de professors evitant
carregar la zona de consergeria i secretaria.

Es diferenciarà una escala de pujada a les plantes superiors (des de l’entrada al centre,
la que queda a mà dreta) i una escala de baixada cap a les plantes inferiors (des de l’entrada al
centre, la que queda a mà esquerra). La tercera escala, de l’annex de l’edifici, mantindrà els dos
sentits de circulació.

A cada planta es senyalitzaran carrils que permetin la màxima distància de seguretat
entre l’alumnat, circulant sempre el màxim possible cap a la dreta. Aquests carrils es
senyalitzaran de forma clara i visible, amb colors diferents per a cada carril i, cada 2 metres és
marcarà el sentit de circulació en cadascun dels carrils.

S’indicarà l'aforament màxim als banys (1 o 2 persones).

Sempre que sigui possible, les portes de les aules romandran obertes durant les classes
per minimitzar el contacte amb les manetes i poms de les portes.

Els canvis d’aules es minimitzaran en la mesura del possible, intentant que el
desplaçament de l’alumnat pel centre sigui el menor possible.

Els alumnes no podran esperar als passadissos interiors, per evitar aglomeracions.

BLOC B.

A l’escala s’habilitaran dos carrils, un exclusiu de pujada i un exclusiu de baixada.
Ambdós carrils implicaran caminar el més a la dreta que sigui possible de l’escala. Cada carril
estarà degudament senyalitzat.

Es prohibeix seure a l’escala, ni durant les classes, ni durant el període previ al seu inici o
al temps de l’esplai.

A cada planta es senyalitzaran carrils que permetin la màxima distància de seguretat
entre l’alumnat, circulant sempre el màxim possible cap a la dreta. Aquests carrils es
senyalitzaran de forma clara i visible, amb colors diferents per a cada carril i, cada 2 metres, és
marcara el sentit de circulació en cada una dels carrils.

S’indicarà l'aforament màxim als banys (1 o 2 persones) i s’assenyalaran cues que
respectin la distància de seguretat per esperar a accedir-hi 2 m  de la porta.

Sempre que sigui possible, les portes de les aules romandran obertes durant les classes
per minimitzar el contacte amb les manetes i poms de les portes.

Els canvis d’aules s’han de minimitzar en la mesura del possible, intentant que el
desplaçament de l’alumnat pel centre sigui el menor possible.

Els alumnes no podran esperar als passadissos interiors, per evitar aglomeracions.
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BLOC C.

Com que les escales per accedir a la planta primera són molt estretes es senyalitzarà
quin sentit té preferència.

Es prohibeix seure a l’escala, ni durant les classes, ni durant el període previ al seu inici o
al temps de l’esplai.

Sempre que sigui possible, les portes de les aules romandran obertes durant les classes
per minimitzar el contacte amb les manetes i poms de les portes.

Els canvis d’aules s’han de minimitzar en la mesura del possible, intentant que el
desplaçament de l’alumnat pel centre sigui el menor possible.

Els alumnes no podran esperar als passadissos interiors, per evitar aglomeracions.

AULES.

Totes les aules disposaran d’un cartell informatiu amb l’aforament corresponent
(considerant l’àrea de 1,44m2 en els escenaris 0,1 i 2 i de 2,25m2 en els escenaris 3 i 4). Serà
obligatori l’ús de mascaretes.

Sempre que sigui possible, les portes de les aules romandran obertes durant les classes
per minimitzar el contacte amb les manetes i poms de les portes.

Tot i que sabem que a formació professional no es habitual, s’intentarà que els alumnes
ocupin sempre el mateix lloc.

Es prioritzarà que, sempre que la climatologia ho permeti, les finestres de les aules
estiguin obertes en tot moment per facilitar una ventilació efectiva de les mateixes.

A les aules que disposin de ventilació mecànica (aires condicionats, ventiladors de
sostre, etc.) aquesta es podrà emprar sempre que s’ajusti a l’establert al punt corresponent del
present document (article e del punt 6.1.2.).

Atesa la necessitat d’ús d’espais comuns a diferents cicles com són tallers, laboratoris,
aules d’informàtica, i d’altres, que hauran de ser utilitzats per diferents grups, es fa necessari
que, quan finalitzi la sessió amb un grup, abans d’abandonar l’aula, l’alumnat s’encarregui de
rentar la superfície de tots els espais utilitzats, per tal de que el grup següent pugui disposar
amb seguretat de l’espai. De la mateixa manera, si es fa ús d’estris i màquines pròpies del
centre, s’hauran de netejar i desinfectar abans d’abandonar l’espai.

Per aquestes tasques es destinaran els darrers cinc minuts de la classe a netejar i
desinfectar perquè les puguin usar en condicions de seguretat els alumnes del grup classe que
entri en el taller o aula a continuació. Es seguiran els passos següents:

1. Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
2. Eliminar les restes de brutícia que pugui haver al lloc (goma de borrar, papers,

etc.).
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3. Amb el producte adequat (preferentment alcohol 70º) preparat dins una botella
amb spray i paper rebutjable es desinfectaran les superfícies de la taules. També
es desinfectaran les cadires, si aquestes són d’un material no porós (spray 70º).

4. En acabar es netejaran de nou les mans amb gel hidroalcohòlic.
5. Si es considera es poden establir petits grups rotatoris de neteja i desinfecció

dins cada grups.

6. Per la neteja dels aparells o estris específics, s’utilitzaran els mètodes i/o
solucions de neteja i desinfecció més adequats per a cada cas concret.

CAPOLARIA.

S’indicarà a la porta l’aforament màxim permès segons les distàncies mínimes
establertes per sanitat.

Serà obligatori l'ús de mascareta.

Els aparells d'ús comú de capolaria (ordinadors, fotocopiadora, etc.), tindran al costat
una botella de líquid desinfectant i paper secant i s’hauran de desinfectar abans i després de
cada ús (ratolí, teclat i pantalla). Per fer aquesta neteja es seguiran els passos següents:

1. Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
2. Eliminar les restes de brutícia que pugui haver al lloc (goma de borrar, papers,

etc.).
3. Amb el producte adequat preparat dins una botella amb spray i paper

rebutjable es desinfectaran les superfícies emprades (especialment el teclat i el
ratolí).

4. En acabar es netejaran de nou les mans amb gel hidroalcohòlic.

BIBLIOTECA.

Durant el torn de matí la biblioteca serà emprada com a aula ordinaria per l’IES Nou
Llevant, i no podrà ser emprada pels alumnes del CIFP Francesc de Borja Moll. Durant el torn
de tarda seguirà sent emprada pel seu ús original, sempre respectant l’aforament màxim que
permeti un mínim 1,5 metres de distància entre persones (o grups aula) o una àrea per persona
(o grups aula) de 2,25 m2.

Degut a la facilitat de compartir l’espai amb professors o alumnes d’altres grups serà
obligatori l'ús de mascareta en aquest espai.

Es marcaran els espais a les taules que poden ser ocupats.

Els ordinadors de la biblioteca, a disposició dels alumnes, tindran al costat una botella
de líquid desinfectant i paper secant i s’hauran de desinfectar abans i després de cada ús (ratolí,
teclat i pantalla). Per fer aquesta neteja es seguiran els passos següents:

1. Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
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2. Eliminar les restes de brutícia que pugui haver al lloc (goma de borrar, papers,
etc.).

3. Amb el producte adequat preparat dins una botella amb spray i paper
rebutjable es desinfectaran les superfícies emprades (especialment el teclat i el
ratolí).

4. En acabar es netejaran de nou les mans amb gel hidroalcohòlic.

SALA DE PROFESSORS.

Per accedir a la sala de professors podrà emprar-se la porta corresponent a la sortida
d’emergència, que romandrà oberta per facilitar la circulació i evitar aglomeracions.

La sala de professors podra ser emprada sempre respectant l’aforament màxim que
permeti un mínim 1,2 metres de distància entre persones (o grups aula) o una àrea per persona
de 1,44 m2 (en escenaris 3 i 4, la distància mínima serà de 1,5m o un àrea de 2,25m2 ). A més,
serà obligatori l'ús de mascareta en aquest espai.

Es marcaran els espais a les taules que poden ser ocupats.

Els aparells d'ús comú de la sala de professors (ordinadors, fotocopiadora, etc.), tindran
al costat una botella de líquid desinfectant i paper secant i s’hauran de desinfectar abans i
després de cada ús (ratolí, teclat i pantalla). Per fer aquesta neteja es seguiran els passos
següents:

1. Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
2. Eliminar les restes de brutícia que pugui haver al lloc (goma de borrar, papers,

etc.).
3. Amb el producte adequat preparat dins una botella amb spray i paper

rebutjable es desinfectaran les superfícies emprades (especialment el teclat i el
ratolí).

4. En acabar es netejaran de nou les mans amb gel hidroalcohòlic.

Per respectar l’aforament d’aquest espai es recomanarà al professorat fer ús del seu
departament sempre que sigui possible. En tot cas, es prioritzarà l’ús d’aquest espai al
professorat de guàrdia i aquells docents que no disposin de departament propi per fer feina.

DEPARTAMENTS.

Els diferents departaments podran ser emprats sempre respectant l’aforament màxim
que permeti un mínim 1,2 metres de distància entre persones (o grups aula) o una àrea per
persona (o grups aula) de 1,44 m2 (en escenaris 3 i 4, la distància mínima serà de 1,5m o un àrea
de 2,25m2 ).

Serà obligatori l'ús de mascareta de forma continuada sempre que hi hagi més d’una
persona al departament.
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Per evitar arribar a l'aforament màxim a la sala de professors, es recomanarà al
professorat que utilitzi el departament o la sala de juntes (al professorat del dematí) enlloc de
la sala de professors.

Els departaments disposaran d’ordinadors en xarxa i, a ser possible, amb connexió wifi a
les fotocopiadora, per facilitar la impressió al professorat.

SALA DE JUNTES

Al matí, s’habilitarà la sala de juntes com espai per al professorat del CIFP i, d’aquesta
manera, disposar d’una espai adicional per fer feina (establint  el corresponent aforament).

Aquesta sala disposarà de fotocopiadora i impressora per descongestionar la
fotocopiadora de la sala de professors i facilitar la impressió al professorat del CIFP del dematí.

CONSERGERIA EXTERIOR.

Les consergeries només podran ser emprades pels conserges. Cap altre profesional en
podrà fer ús.

La consergeria exterior haurà de dur un registre de totes les persones que no formen
part de la comunitat educativa que accedeixen al centre: proveïdors, repartidos, famílies, etc.

SECRETARIA.

S’indicarà a la porta l’aforament màxim permès segons les distàncies mínimes
establertes per sanitat.

Si no poden respectar-se les distàncies mínimes serà obligatori l'ús de mascareta.

Els aparells d'ús comú de secretaria (ordinadors, fotocopiadora, etc.), tindran al costat
una botella de líquid desinfectant i paper secant i s’hauran de desinfectar abans i després de
cada ús (ratolí, teclat i pantalla). Per fer aquesta neteja es seguiran els passos següents:

1. Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
2. Eliminar les restes de brutícia que pugui haver al lloc (goma de borrar, papers,

etc.).
3. Amb el producte adequat preparat dins una botella amb spray i paper

rebutjable es desinfectaran les superfícies emprades (especialment el teclat i el
ratolí).

4. En acabar es netejaran de nou les mans amb gel hidroalcohòlic.

SALA D'AÏLLAMENT (antiga Conselleria interior del bloc A).

Amb la finalitat de contenir la propagació del virus front un cas sospitós de COVID-19
al centre, s’habilita la Consergeria interior per complir la funció de sala d’aïllament. Aquesta
sala es troba a la planta baixa del Bloc A, amb fàcil accés a l’exterior per la porta principal del
bloc. S’identificarà com a tal mitjançant cartelleria.
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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 de seguretat. S’ha de procurar que en aquest
espai hi hagi el mínim material possible i que s’hagin retirat tots els objectes que puguin
dificultar després una bona neteja i desinfecció.

Aquest espai disposarà de tot el material de protecció dins una capsa estanca:
mascaretes quirúrgiques per a l’alumne i l’adult i, per si l’alumne no es pot posar una mascareta
quirúrgica, mascaretes de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d’un sol ús. A
més, comptarà també amb gel hidroalcohòlic per a poder realitzar la higiene de mans.

Disposarà d’una paperera amb bossa, tapa i pedal, on tirar mascaretes, mocadors d’un
sol ús, etc.

En el cas que l’alumne sigui suficientment autònom, es pot tenir una mampara
protectora per separar-lo de la persona que l’acompanya per tal d’augmentar la seguretat.

Si s’ha de dur més d’un alumne a la vegada a la sala d’aïllament, és important extremar
les mesures de seguretat, el distanciament físic, si és possible, i sobretot l’ús de la mascareta
quirúrgica i el rentat de mans. Només un adult quedarà amb els alumnes si l’estat de salut i
l’edat d’aquests ho permeten. Aquesta persona ha de dur mascareta FFP2, pantalla facial i bata
d’un sol ús.

BANYS.

Es limitarà el nombre de persones a l’interior dels banys per tal de garantir la distància
de seguretat. Caldrà senyalitzar l’aforament màxim. S'establirà una cua a l'exterior que permetí
respectar les distàncies de seguretat.

Per disminuir la càrrega dels banys el temps de l’esplai es podrà permetre que els
alumnes puguin anar al bany al temps de classe, sempre que no s’abusi d’aquest fet.

Clausurar lavabos i urinaris alterns per evitar la proximitat durant el seu ús.

Les finestres dels banys, sempre que la climatologia ho permeti, romandran obertes. En
cas que no pugui ser així es  ventilaran freqüentment.

S’indicarà a l’alumnat l’obligatorietat de rentar-se les mans abans i després de l’ús dels
WC. El pòster sobre el correcte rentat de mans estarà ben visible a cada bany.

S’assegurarà la dotació de sabó líquid i paper per eixugar les mans.

Es netejaran amb la freqüència necessària per garantir-ne en tot moment l’estat
d’higiene.

Es limitarà l’ús dels lavabos per a les persones alienes al centre. Es procurarà que, en cas
que sigui necessari usar-los, s’utilitzen lavabos diferents als que utilitza el personal i/o alumnat
de centre.
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d. Horaris.

I. Escenaris 0, 1 i 2.

L’activitat lectiva del CIFP Francesc de Borja Moll es duu a terme en horari de matí i
tarda. A més, els alumnes que assisteixen a classe el torn de matí comparteixen espais amb els
alumnes de l’IES Nou Llevant. Degut a això, i per tal d’evitar al màxim les aglomeracions s’ha
establert un horari diferenciat entre l’IES Nou Llevant i el CIFP Francesc de Borja Moll:

● Els alumnes de l’IES entraran a les 8:00h, seguint el protocol d’entrada (veure article c
del punt 6.6.1.); mentre que la sortida es realitzarà a les 14:05h (excepte dilluns i
dimarts, que els grups de  batxillerat surten a les 15:00h)

● Els alumnes de formació professional del nostre centre, del torn del matí, entraran a les
8:30h. L’horari de sortida dels alumnes serà a les 14:30h, habilitant també dues vies de
sortida.

● El pati pels alumnes del CIFP Francesc de Borja Moll serà entre les 11:15 i les 11:45
hores, i no coincidirà amb el dels alumnes de l’IES Nou Llevant. Es permetrà flexibilitzar
l’horari de pati per aquells mòduls que coincideixin abans i després del pati, per fer
l’esbarjo en horari diferent a l’establert i que, d’aquesta manera, no coincideixi amb la
resta de grups.

Per al torn de tarda del centre tot l’alumnat seguirà el mateix horari, seguint el protocol
que es detalla a l’apartat corresponent (article c del punt 6.1.1.)

● Els alumnes de formació professional del nostre centre, del torn de tarda, entraran a
les 15:30h; habilitant també dues vies d'accés al centre diferenciades. L’horari de
sortida dels alumnes serà a les 21:30h, habilitant també dues vies de sortida.

● El pati serà entre les 18:15 i les 18:45 hores. Es permetrà flexibilitzar l’horari de pati per
aquells mòduls que coincideixin abans i després del pati, per fer l’esbarjo en horari
diferent a l’establert i que, d’aquesta manera, no coincideixi amb la resta de grups.

II. Escenaris 3 i 4.

En aquests escenaris, si no es pot granatir la distancia interpersonal de 1,5m a les aules
on s’imparteixen les classes, es podrà sol·licitar un informe favorable al DIE i l’autorització a la
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, per aplicar un sistema de
semipresencialitat.

L’equip docent haurà d’especificar la modalitat de semipresencialitat que en que s’organitzarà
cada grup d’alumnes.

S’estableixen dues modalitats de semipresencialitat (per a cada grup es decidirà UNA ÚNICA
MODALITAT):

● Semipresencialitat en dies alterns. En aquesta modalitat, l’horari de semipresencialitat es
diferenciarà en dos períodes: un període de dilluns, dimecres i divendres i un segon període de
dimarts i dijous. La assistència de cada subgrup s’alternarà cada setmana, de manera que, si la
primera setmana un subgrup ha assistit el primer període, la segona setmana assistirà el
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segon període. Cal tenir present que els períodes en que l’alumne no assisteix a classe ha de
tenir assignades tasques curriculars (avançar temari de manera autònoma, tasques de reforç
i/o consolidació de continguts, etc).

● Semipresencialitat en dies consecutius. En aquesta modalitat, l’horari de semipresencialitat
es diferenciarà en dos períodes: un període de dilluns, dimarts i dimecres i un segon període en
dijous i divendres. La assistència de cada subgrup s’alternarà cada setmana, de manera que, si
la primera setmana un subgrup ha assistit el primer període, la segona setmana assistirà el
segon període. Cal tenir present que els períodes en que l’alumne no assisteix a classe ha de
tenir assignades tasques curriculars (avançar temari de manera autònoma, tasques de reforç
i/o consolidació de continguts, etc).
Per altra banda, s’haurà de preveure un sistema digital de seguiment de classes, per si

es dóna el cas excepcional que s’hagi de suspendre l’activitat lectiva presencial (veure punt 7,
pla de contingència digital).

e. Mesures d’informació per al coneixement de l’ús dels espais.

L'equip directiu, juntament amb la coordinadora de COVID-19 i el coordinador de la
Comissió de salut del centre, ha d'assegurar que la informació sobre els protocols d'actuació i
les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut implantades al centre arriben i són
compreses per tota la comunitat educativa.

● Es proporcionarà informació i es facilitarà l'adquisició d'habilitats sobre les mesures de
prevenció i higiene al claustre, que al seu torn facilitaran la comunicació a la resta de la
comunitat educativa. Aquestes es donaran:

○ Al claustre informatiu a principi de curs.
○ A la benvinguda del nou professorat.
○ A la reunió per als tutors i tutores dels grups d’alumnes

● S'enviarà la informació a totes les famílies, mantenint un canal disponible per a la
solució de dubtes que puguin sorgir.

● Es potenciarà l'ús d'infografies, cartells i senyalització que fomenti el compliment i
comprensió de les mesures de prevenció i higiene. Es tindrà cura que aquesta
informació es mantingui actualitzada en el cas que canviïn les indicacions de les
autoritats sanitàries. La informació que  es proporcionarà per aquesta via seran:

○ Senyalització ratios aules.
○ Senyalització espais (carrils de circulació; files espera banys, etc.).
○ Cartelleria informativa referent a l’ús de mascaretes, higiene de mans, gestió

dels residus (mascaretes, guants, etc).
○ Altre informació que es consideri rellevant i necessària per a la comunitat

educativa.

Pàgina 20 de 77



www.cifpfbmoll.eu
C/ Caracas, 6 - 07007 – PALMA

Tel. 971278150
cifpfrancescdeborjamoll@educaib.eu

6.1.2. Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de
contagi.

Per tal d’evitar o minimitzar el risc de contagi entre els diferents membres de la
comunitat educativa (personal docent, personal no docent i alumnat) es prendran tota una
sèrie de mesures higièniques encaminades a evitar la disseminació del virus SARS-CoV-2.

a. Control de temperatura i simptomatologia compatible amb COVID-19.

Tot el personal del centre i els alumnes vigilaran el seu estat de salut i es prendran la
temperatura cada dia abans d’anar al centre educatiu. En cas de presentar febre (> 37,5ºC)
quedarán al seu domicili i contactaran amb l’equip sanitari, segons els protocols que
s’estableixen a l’annex 4 i 5 de la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021,per la qual s'aproven les
mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per
fer front a la crisi sanitaria ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no
universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2021-2022.

Els serveis sanitaris i els centres educatius faran controls periòdics aleatoris de
temperatura entre l’alumnat i el personal del centre.

Tampoc podran acudir al centre les persones (personal del centre i alumnes) que
presentin símptomes compatibles amb COVID-19, que estiguin en aïllament domiciliari degut a
un diagnòstic per COVID-19 o que es trobin en quarantena domiciliària per haver tingut
contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

Els símptomes compatibles amb la COVID-19 són:

● Més comuns: febre, tos i sensació de falta d’aire.
● Menys comuns: Disminució del sentit del gust (ageusia) i l’olfacte (anosmia), calfreds,

mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits.

El protocol d’actuació davant símptomes compatibles amb COVID-19 detectats al
centre es pot veure a l’apartat 6.2. del present document.

b. Higiene de mans.

El rentat de mans amb aigua i sabó (o, davant la impossibilitat de realitzar-ho, amb gel
hidroalcohòlic) és l’acció de prevenció més eficaç per evitar el contagi amb SARS-COV-2.

Hi haurà cartells informatius de la tècnica correcta d’higiene de mans als lavabos i a
altres zones del centre que es consideren adequades.

La higiene de mans es realitzarà, com a mínim, en les següents situacions:
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● En començar i en finalitzar la jornada laboral.
● Després d’anar al lavabo.
● Després de tossir, esternudar o mocar-se.
● Abans i després del pati.
● Abans i després de dinar.
● Després de cada contacte amb fluids corporals d’altres persones.
● Abans de posar-se els guants i després de retirar-se’ls.
● 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 (taules, ratolí d’ordinador, etc.).
● Sempre que s’hagin rebut documents, paquets o mercaderies de l’exterior.

I. Material necessari per a garantir una correcta higiene de mans:

● Gel o solució hidroalcohòlica.
● Sabó.
● Paper assecant.
● Contenidor amb bossa, preferiblement amb tapa i pedal.

II. Protocol per a una correcta higiene de mans amb aigua i sabó (40-60 segons):

1. Banyar-se les mans amb aigua.
2. Aplica la quantitat suficient de sabó per cubri la superfície de les mans.
3. Fregar els palmells de les mans entre sí.
4. Fregar el palmell de la mà dreta contra el dors de la mà esquerra entrellaçant els dits, i a

l'inrevés.
5. Fregar els palmells de les mans entre sí amb els dits entrellaçats.
6. Fregar el dors dels dits d’una mà amb els palmells de la mà oposada,  agafant-se els dits.
7. Fregar amb un moviment de rotació el polze esquerre agafant-lo amb el palmell de la

mà dreta, i a l’inversa.
8. Fregar la punta dels dits de la mà dreta contra el palmell de la mà esquerra fent un

moviment rotatori. Fer també a l’inversa.
9. Esbandir les mans amb aigua.
10. Eixugar-se les mans de forma cuidadosa amb una tovallola de paper d’un sol ús.
11. Emprar la tovallola de paper per tancar l’aixeta.
12. Llençar la tovallola de paper a la papelera, amb bossa de plàstic i, si és possible, amb

tapa accionada amb el peu.

III. Protocol per a una correcta higiene de mans amb gel hidroalcohòlic (mínim 20 segons):

1. Si les mans tenen brutícia visible, el gel hidroalcohòlic no és suficient, i cal fer servir
aigua i sabó.

2. Aplicar al palmell de la mà una dosi de gel hidroalcohòlic suficient per a cobrir tota la
superfície d’ambdues mans.

3. Fregar els palmells de les mans entre sí.
4. Fregar el palmell de la mà dreta contra el dors de la mà esquerra entrellaçant els dits, i a

l'inrevés.
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5. Fregar els palmells de les mans entre sí amb els dits entrellaçats.
6. Fregar el dors dels dits d’una mà amb els palmells de la mà oposada,  agafant-se els dits.
7. Fregar amb un moviment de rotació el polze esquerre agafant-lo amb el palmell de la

mà dreta, i a l’inversa.
8. Fregar la punta dels dits de la mà dreta contra el palmell de la mà esquerra fent un

moviment rotatori. Fer també a l’inversa.
9. Si en acabar les mans no estan completament seques, deixar assecar a l’aire.

IV. Control i manteniment.

● Tots els lavabos del centre comptaran amb aigua corrent, sabó i paper assecant.
● Es col·locaran dispensadors de gel hidroalcohòlic a totes les aules. Es recomana l’ús

d’aigua i sabó a les aules que tinguin lavabo.
● Es revisarà diàriament el funcionament de dispensadors de sabó, gel desinfectant,

paper d’un sol ús, etc., i es procedirà a reparar o sustituir aquells equips que presentin
un funcionament inadequat.

● Cada dispensador durà associat un full de manteniment per tal de dur un control de la
càrrega del mateix, del seu correcte funcionament així com altres aspectes a
considerar.

● S'assegurarà que hi hagi solució hidroalcohòlica a tots els espais (aules, sales de
reunions, secretaria, despatxos, etc.) on no hi hagi lavabo.

● Es farà un registre de les accions de control, reposició i reparació com a part de les
accions preventives.

● En cas d’ingesta accidental de qualsevol producte destinat a la desinfecció de mans i
procedirà trucant  al telèfon del Servei d’Informació Toxicològica (91 562 04 20).

c. Ús de guants.

De forma general no es recomana l’ús de guants com a mesura de protecció front la
COVID-19 degut, principalment, a la falsa sensació de seguretat que aporten. En el nostre
centre aquests només s’han d’usar quan hi hagi d’haver contacte amb fluids corporals o s’hagin
de realitzar tasques de neteja. En aquests casos s’aplicaran les següents pautes:

● Es faran servir guants de vinil o nitril.
● S’han de canviar un cop acabada la tasca i s’ha de realitzar higiene de mans abans i

després del seu ús, preferiblement amb aigua i sabó durant 40 o 60 segons o, si no és
possible, amb solució hidroalcohòlica durant 20 segons

● Són d’un sol ús per a cada persona, no es poden reutilitzar.
● No es faran servir tota la jornada laboral.
● Abans de posar-se’ls, cal llevar-se anells, polseres, rellotges i altres elements que poden

foradar o esqueixar els guants i s’ha de comprovar que estiguin en bon estat.
● Mentre es duguin els guants no es pot tocar la pell, especialment la cara i els ulls.
● Mentre es duguin els guants no es poden fer accions com menjar o beure.

Un cop acabada la tasca a realitzar el guants es llevaran seguint les següents indicacions:

1. Pessigar-ne lleugerament la part inferior del guant.
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2. Desplaçar-lo cap a l’exterior.
3. Retirar-lo sense tocar-ne l’interior.
4. Recollir-lo amb la mà protegida.
5. Introduir dos dits en l’interior del guant que encara està posat.
6. Retirar-lo, girar-lo damunt davall tocant només la part interna.
7. 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.

d. Higiene respiratòria.

I. Mampares de protecció: s'instal·laran als serveis d’admissió i consergeria si no en disposen
amb l’objectiu de protegir el professional que fan feina en aquests serveis. També es valorarà
posar-ne una a la sala d’aïllament.

II. Ventilació: S’ha de garantir que totes les aules o espais comuns disposen de ventilació,
natural o forçada; en cas contrari no es podran emprar.

Tots els espais s’han de ventilar diàriament, inclosos els passadissos del centre si és possible, el
temps necessari per permetre la renovació de l’aire, un mínim de quinze minuts abans d’iniciar
la jornada, després de cada canvi de classe i després de cada ús.

Es recomana, sempre que sigui possible, fer servir ventilació creuada, és a dir, obrir finestres o
portes de parets oposades i, en lloc d’obrir molt una finestra, repartir la mateixa obertura entre
el major nombre de punts: és molt millor obrir 10 cm en 8 finestres que 80 cm en una.

A tots els espais es mantindran les finestres obertes sempre que la climatologia ho permeti.

Pàgina 24 de 77



www.cifpfbmoll.eu
C/ Caracas, 6 - 07007 – PALMA

Tel. 971278150
cifpfrancescdeborjamoll@educaib.eu

Per verificar que la ventilació és suficient s’hauran de fer servir mesuradors de CO2. La
concentració de CO2 no haurà de superar en cap moment les 800 ppm. En cas que se superi,
s’haurà d’incrementar la ventilació fins que se situï per sota d’aquest indicador.

Com a mesura complementària, però no substitutiva de la ventilació, es poden fer servir
purificadors fixos o portàtils d’aire amb filtres d’alta eficàcia HEPA de qualificació igual o
superior a H13, que han de proporcionar un cabal d’aire net suficient per, almenys, cinc
renovacions per hora de tot l’aire de l’aula o espai.

III. Ventilació mecànica: A les dependències que tenen sistemes de ventilació i climatització
mecànica, es recomana mantenir la climatització a una temperatura entre 23 i 25ºC a la
primavera i estiu i entre 21 i 23ºC a la tardor i hivern i revisar el nivell de ventilació perquè la
renovació de l’aire de l’exterior sigui suficient.

Respecte als sistemes de ventilació i climatització mecànica, s’han d’utilitzar sistemes que
permetin la renovació de l’aire de manera controlada. En tot cas, s’haurà de reforçar la neteja i
el manteniment dels filtres d’aire dels circuits, d’acord amb les recomanacions de l’instal·lador i
del servei de prevenció corresponent, i optar, en el cas que sigui possible, per equips amb filtres
amb demostrada eficàcia com a barrera de partícules víriques.

Vegeu el document Recomanacions d’operació i manteniment dels sistemes de climatització i
ventilació d’edificis i locals per a la prevenció de la propagació del SARS-CoV-2 del Ministeri de
Sanitat i del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/docu
mentos/Recomendaciones_de_operacion_y_mantenimiento.pdf.

IV. Ventiladors: Es poden emprar ventilador de sòtil sempre que hi hagi les finestres obertes,
per permetre l’entrada d’aire de l’exterior.

V. Mesures higièniques enfront tos o esternuts: En tossir o esternudar, es cobrira la boca i el
nas amb el colze flexionat o amb un mocador d’un sol ús que serà necessari llençat
immediatament a una paperera amb bossa preferiblement amb tapa i pedal i posteriorment,
s’han de rentar les mans amb aigua i sabó o amb gel o solució hidroalcohòlica.

VI. Mascaretes: Al centre és obligatori, l'ús de qualsevol tipus de mascaretes, preferentment
higièniques o quirúrgiques, que cobreixin el nas i la boca en espais a l'aire lliure i en qualsevol
espai tancat del centre.

Al centre els diferents tipus de mascaretes s’empraran en casos previament establerts.

● Mascaretes higièniques preferiblement reutilitzables: ús quotidià i del dia a dia. Han de
complir la normativa UNE 0065: 2020 (reutilitzables) o UNE 0064: 2020 (d’un sol ús).

● Mascaretes quirúrgiques: recomanables per a un ús quotidià i obligatòries en els casos
de de detecció de símptomes compatibles amb la COVID-19. Han de complir la
normativa UNE EN-14683: 2014.

● Mascaretes FFP2 sense vàlvula: obligatòries en els casos de detecció de símptomes
compatibles amb la COVID-19 únicament si l’alumne que presenta símptomes no es pot
posar una mascareta quirúrgica. També han de ser emprades pel personal de neteja en
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el cas d'haver de realitzar la higienització dels espais ocupats per casos sospitosos de
COVID-19.  Han de complir la normativa UNE EN-149:2001+A1:2010 .

Les mascaretes quirúrgiques i les FFP2 sense vàlvula es trobaran a la sala d'aïllament per a
fer-ne us quan sigui necessari.

I. Protocol per a posar-se la mascareta de forma correcta:

1. 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.

2. Agafar la mascareta pels elàstics o cintes i comprovar que està en bon estat.
3. Assegurar-se que la part exterior de la mascareta no ha d’entrar en contacte amb la

cara.
4. Cobrir-se la boca i el nas, sense que quedi cap forat entre la cara i la mascareta.
5. Ajustar la mascareta 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.
6. Comprovar que la vareta s’ajusta bé damunt el nas.
7. Intentar no tocar la mascareta. Si es fa, rentar-se de nou les mans.
8. Canviar la mascareta quan estigui banyada pel seu ús.

II. Protocol per a llevar-se la mascareta de forma correcta:

1. Rentar-se ses mans abans de tocar la mascareta.
2. Agafar les cintes o els elàstics.
3. Retirar la mascareta des de darrere el cap a endavant, mai no s’ha de fer des de la part

davantera, ja que aquesta es troba contaminada. Si va fermada, primer es desferma la
part interior.

4. 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.
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5. Rentar-se les mans.

VII. Pantalla facial: S’empraran en els casos de detecció de símptomes compatibles amb
COVID-19 entre l’alumnat que no pot dur mascareta. També han de ser emprades pel personal
de neteja en el cas d'haver de realitzar la higienització dels espais ocupats per casos sospitosos
de COVID-19. 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. Han de complir la normativa UNE-EN 166: 2002. Han de trobar-se disponibles a la
sala d'aïllament per a fer-ne us quan sigui necessari.

VIII. Ulleres de protecció ocular: Poden emprar-se per part del personal de neteja en lloc de les
pantalles de protecció facial en el cas d'haver de realitzar la higienització dels espais ocupats
per casos sospitosos de COVID-19.

IX. Bata de protecció: S’empraran en els casos de detecció de símptomes compatibles amb
COVID-19 entre l’alumnat que no pot dur mascareta. han de ser repel·lent a fluids de gramatge
i han de complir la normativa UNE EN 29.073-1. Han de trobar-se disponibles a la sala
d'aïllament per a fer-ne us quan sigui necessari.

e. Neteja de superfícies.

La via de transmissió del SARS-CoV-2 es produeix principalment a través de les
secrecions de persones infectades, per contacte directe amb gotes respiratòries de més de 5
micres (capaços de transmetre a distàncies de fins a 2 metres) i a través de les mans o els fòmits
contaminats amb aquestes secrecions seguit del contacte amb la mucosa de la boca, nas o ulls.
S'ha descrit la permanència de SARS-CoV-2 en diferents tipus de superfícies i materials.

Atesa, llavors, la potencial supervivencia del virus en les superfícies i espais de treball
es fa necessari establir unes pautes de neteja i desinfecció clares. Aclarir que la neteja de
superfícies té com a objectiu principal eliminar la brutor i bona part dels microorganismes
presents, mentre que la desinfecció cerca elimina els microorganismes de les superfícies. La
desinfecció sempre ha de ser posterior a la neteja ja que perquè el desinfectant sigui eficaç, les
superfícies han d'estar lliures de brutor.

I. Desinfectants d’ús domèstic i biocides d’ús professional eficaços contra el SARS-CoV-2.

● Lleixiu en concentració 1:50.
● Alcohol al 70º. Serà el desinfectant de superficies d'ús preferent al centre. També ho

serà per aparells i petites superfícies (fotocopiadora, ordinadors, etc.).
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● Peròxid d'hidrogen al 0,5 % (aigua oxigenada).
● Altres 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 que poden ser consultats a l’enllaç:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-Chi
na/documentos/Listado_virucidas.pdf

II. Protocols per a la preparació dels desinfectants d’ús preferent al centre.

Lleixiu en concentració 1:50:

1. La dissolució s’ha de preparar el mateix dia del seu ús.
2. Agafar 20 mil·lilitres de lleixiu domèstic (dues cullerades soperes plenes)
3. Posar  dins una ampolla d’un litre.
4. S’omple l’ampolla amb aigua de l’aixeta fins a completar-la. No emprar aigua calenta per

evitar evaporar el lleixiu.
5. Tancar la botella i donar-li la volta diverses vegades per barrejar-ho.
6. Els llocs desinfectants amb lleixiu no es poden ocupar fins que es trobin ben eixuts.

En cas de necessitat es poden preparar volums majors de dissolució sempre mantenint les
proporcions indicades (40 mil·lilitres de lleixiu per 2 litres de dissolució; 60 mil·lilitres de lleixiu
per 3 litres de dissolució; 80 mil·lilitres de lleixiu per 4 litres de dissolució; etc.).

Alcohol de 70º:

1. L’alcohol de 70% es pot comprar preparat, però també es pot preparar a partir d’alcohol
de 96%, molt més habitual.

2. Agafar  70 ml d'alcohol de 96%.
3. Posar dins una botella amb un tamany adient.
4. Afegir 30 ml d'aigua potable. No emprar aigua calenta per evitar evaporar l’alcohol.
5. Tancar la botella i donar-li la volta diverses vegades per barrejar-ho.
6. Es pot emprar aquesta dissolució per desinfectar els objectes personals (ulleres,

telèfons fixos i mòbils, teclats d'ordinador i ratolí, claus, etc.).

En cas de necessitat es poden preparar volums majors de dissolució sempre mantenint les
proporcions indicades.

III. Procediment bàsic d’ higienització (neteja i desinfecció) de superfícies.

1. Ordenar i retirar els objectes en desús.
2. Retirar mecànicament la brutor més gruixuda.
3. Banyar les superfícies que s’han de netejar.
4. Aplicar mecànicament una dilució de detergent d’acord amb les indicacions de

concentració i temperatura que indiqui el fabricant.
5. Aclarir.
6. Desinfectar d’acord amb les indicacions de concentració i temperatura que indiqui el

fabricant.
7. Aclarir.
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8. Eixugar.

IV. Generalitats sobre la neteja i desinfecció de superfícies.

● 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, com poden
ser les aules o la cafeteria.

● Si és el cas es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de
torn, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació,
sobretot els utilitzats per més d’un treballador.

● 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. Tots els banys del centre disposaran de dispensadors de sabó i paper
disponible per eixugar-se les mans.

● El personal, sempre que sigui possible, ha de disposar de totes les eines, equips i
materials per realitzar la seva tasca sense necessitat de compartir-los.

● Al costat dels 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.

● Es disposaran papereres amb bossa i preferiblement amb tapa i pedal a l’abast per
poder dipositar ràpidament el material no reutilitzable. Aquestes seran netejades
convenientment de forma periódica.

● Es retiraran tots els elements o objectes decoratius a l’accés de l’alumnat i famílies i
que puguin sofrir una major manipulació: revistes, fulletons, calendaris…

● Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es
rebutjaran de forma segura, i es procedirà posteriorment al rentat de mans.

V. Mesures de seguretat pel personal de neteja.

● Per aconseguir una higienització eficaç i evitar riscos per al personal de neteja, aquest,
estarà informat i format convenientment sobre els procediments de treball i les
mesures de seguretat.

● Per a la realització de les tasques de neteja s’utilitzaran guants, preferiblement de vinil
o nitril, seguint les directrius indicades en aquest document.

● Tot i que la tasca de neteja té un 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 neteja i desinfecta la majoria de zones i punts crítics de l'edifici. Aquesta
recomanació es farà obligatoria en els casos que no es pugui guardar les distàncies.

● El centre disposarà 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.

● Les ungles han de dur-se curtes i cuidades, i s’ha d’evitar l’ús d’anells, polseres, rellotges
o altres adorns.
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● Als carros de neteja s’ha de disposar de solució hidroalcohòlica i contenidors tancats
amb pedal, per a les deixalles.

● Es realitzarà la neteja i desinfecció diària dels estris de treball, inclosos els carros, amb
algun del productes citats anteriorment.

● La roba de protecció i els estris es rentaran i desinfectaran segons els protocols
establerts a aquest efecte. Les peces tèxtils es rentaran de manera mecànica a 60/90°C.
En cap cas, es pot efectuar la rentada en els domicilis particulars del personal.

VI. Pautes per a la neteja i desinfecció del centre quan hi hagi un cas sospitós de COVID-19.

Quan es detecti al centre un cas sospitós de COVID- 19 i una vegada dita persona hagi
abandonat el centre (Veure apartat 6.2.) es procedirà de la següent forma:

a. Si la persona amb símptomes ocupava un espai específic (aula, aula específica,...), s’ha de
tancar la porta, obrir les finestres per ventilar i esperar una hora per netejar i
desinfectar.

b. Si l’espai que ocupava la persona amb símptomes és un espai comú, compartit amb
altres persones, es marcarà un perímetre de dos metres al voltant de l’espai del cas (sòl,
mobiliari), i les zones i mobiliari d’ús compartit de tot l’espai (armaris o prestatgeries,
fotocopiadores, etc.). A les altres persones que han ocupat l’àrea se’ls informarà
immediatament i se’ls demanarà que extremin les mesures d’higiene personal, així com
que s’extremin les mesures de neteja i desinfecció en els punts crítics. Aquesta
informació es farà extensiva a tot el personal del centre, inclòs el de neteja, i els usuaris.

VII. Neteja i desinfecció dels espais que han estat ocupats per casos sospitosos de COVID-19.

Per a la realització de la neteja i desinfecció dels espais dels casos sospitosos de
COVID-19 serà necessari que el personal de neteja utilitzi mascaretes FFP2, ulleres de
protecció ocular o pantalles de protecció facial i guants. Es procedirà amb el mateix
procediment general d’higienització vist en el present document.

Pel que fa a la gestió de residus en aquests casos cal aïllar el contenidor on hi hagi
dipositat mocadors o altres productes usats pel cas sospitós. 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.

VIII. Neteja i desinfecció dels espais que han estat ocupats per casos confirmats de
COVID-19.

Donada la gravetat de la situació i l’estat actual dels coneixements tècnics respecte a la
COVID-19, es realitzarà la contractació d’una empresa autoritzada per a l’aplicació de
productes viricides, inscrita en el Registre oficial d’establiments i serveis biocides a les Illes
Balears. Aquesta empresa haurà de presentar un pla d’actuació de neteja i desinfecció que
contingui:

● Un diagnòstic de situació, que anirà acompanyat d’una inspecció i una avaluació de la
situació i riscos.
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● Un programa d’actuació amb pautes de neteja, desinfectants a utilitzar, mètode
d’aplicació, protecció dels elements susceptibles de ser afectats (endolls, ordinadors,
altres equips informàtics, etc.).

● La gestió adequada de residus.

Els espais no es podran utilitzar fins al dia següent de la desinfecció realitzada.

f. Distanciament social.

I. Famílies: Es recomana accedir al centre amb cita prèvia amb el tutor o professor del seu fill,
que haurà d’avisar a consergeria que vendran al centre. Entraran dins l’edifici únicament en cas
de necessitat o per indicació del professorat o l’equip directiu, complint sempre les mesures de
prevenció i higiene i, en cap cas, si presenten qualsevol símptoma compatible amb COVID-19, o
es troben en aïllament per diagnòstic o en quarantena per contacte estret amb alguna persona
amb diagnòstic confirmat.

II. Escales i ascensors: Es faran servir preferentment les escales. L'ús dels ascensors es limitarà
al mínim imprescindible i es mantindrà la distància interpersonal de seguretat, excepte en els
casos de persones que precisin assistència, i en aquest cas també es permetrà que l’usi
l’acompanyant.

III. Aforament: S’establirà un aforament màxim a tots els espais del centre i es garantirà la
distància mínima d’un metre i mig o de 1.,44 m2 per persona (o 2,25m2 en els escenrais 3 i 4), i es
retolarà a l’entrada de cada espai. A tots els espais del centre  serà obligatori l’ús de mascareta.

IV. Canvis d’aula: Es minimitzaran els canvis d’aula dels alumnes i professors, per evitar així el
contacte del professorat amb diversos grups d’alumnes.

V. Passadissos: S’establirà direccionalitat als passadissos per minimitzar els encreuaments
sempre que sigui possible. Es marcaran línies al terra amb la direccionalitat i amb la separació
mínima on sigui necessari esperar torn per accedir a algun lloc.

V. Entrada al centre: Si és possible, s'habilitarà l'entrada i la sortida del recinte per portes
diferents per facilitar l'entrada i sortida esglaonada de l'alumnat.

VII. Reunions: Per limitar el nombre de persones presents en un espai de manera simultània
s’han d’evitar les assemblees o reunions presencials en espais tancats. Es recomana que es
duguin a terme de manera telemàtica, especialment amb persones que no treballen als centres.
Les reunions de coordinació i altres activitats no lectives es poden dur a terme per
videoconferència. En cas de reunions presencials s’ha de garantir la distància mínima d’1,5 m.

VIII. Esplai: S’organitzaran torns per al temps d’esplai al pati i evitar contacte físic, tenint en
compte els grups de convivència estable, en franges horàries o espais diferents.

g. Altres mesures.
Al mes de setembre s’establiran protocols de seguretat i higiene més específics per a

cada família professional. Aquests documents s’elaboraran de manera consensuada amb els
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caps de departament i els membres del cicle professional per tal d’adequar-ho a la realitat del
centre.

6.1.3. Formació i sensibilització en mesures de prevenció
i higiene.

Per tal de que tots els membres de la comunitat educativa tinguin coneixement de la
necessitat d’executar de manera responsable i adequada les diferents mesures de prevenció i
higiene (adequat i sovint rentat de mans, complir les mesures de circulació dels espais del
centre per evitar l’apropament social, etc.), per tal d’evitar el contagi, es disposaran de diverses
eines:

● Cartelleria informativa.
● Informació, i formació si escau, al professorat del centre perquè ho pugui traslladar a

l’alumnat.

A més a més, es contemplen una sèrie de mesures en formació de la Salut:

● Es dissenyaran i implementaran activitats d'educació per a la salut que incloguin les
mesures de promoció, prevenció, i protecció de la salut davant la COVID-19, per fer de
l'alumnat agents actius en la millora de la salut de la comunitat educativa. Aquestes
activitats s'han d'incloure de manera transversal en els programes i activitats de
promoció i d’educació per a la salut que ja es venien realitzant al centre educatiu, de
manera que es pugui treballar de manera integral la salut.

● Les programacions didàctiques han d’incloure com a tema transversal aspectes
relacionats amb la promoció de la salut, amb independència del tractament específic
que alguna àrea en faci i de les activitats de tutoria que es desenvolupin amb aquesta
finalitat.

6.1.4. Recursos i materials per al compliment de les
mesures de prevenció.

L’Administració Educativa ha d'assegurar la disponibilitat en tot moment del material
necessari per al compliment de les mesures de prevenció i higiene en els centres.

Així mateix, la direcció del centre assegurarà la disposició en diferents punts del centre,
inclosos tots els lavabos, d’aigua, sabó i paper per eixugar les mans, així com gels
hidroalcohòlics a les aules, o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel
Ministeri de Sanitat, per assegurar que la neteja de mans pugui realitzar-se de manera freqüent
i accessible.
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L'emmagatzematge i conservació de gels hidroalcohòlics o desinfectants i altre material
de protecció individual serà responsabilitat de la secretària del centre, que haurà de dur el
control del material i un registre del lliurament d’aquest.

S'haurà de disposar en els diferents espais de papereres amb bossa, preferiblement
amb tapa i pedal que permetin una eliminació adequada de mocadors de paper o altres restes
potencialment contaminats.

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.

El centre disposarà per al professorat i el personal d’administració i serveis de
mascaretes higièniques, preferiblement reutilitzables i 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.

El centre disposarà de guants i ulleres de protecció o pantalla facial pel personal de
neteja per emprar en cas de necessitat.

6.2. Protocols d’actuació davant la detecció de
símptomes compatibles amb la COVID-19.
Aquest protocol es revisarà segons l’evolució de la pandèmia.
L'objectiu d’aquest protocol és establir les indicacions i mesures que permetin:
·

● La vigilància de l'alumnat per identificar, a partir dels primers símptomes i de manera
ràpida, els casos sospitosos de tenir la infecció per SARS-CoV-2 activa per tal
d'aïllar-los, ja que poden transmetre la malaltia.

● Realitzar les primeres actuacions al centre educatiu i mantenir informat l’equip
directiu.

● Informar les autoritats sanitàries dels contactes estrets del centre educatiu, si es
confirma el cas.

● Actuar segons dictin les autoritats sanitàries en cas de brot al centre educatiu.
Per poder dur a terme aquests objectius és necessari seguir el següent protocol:

1. Establiment de la coordinació entre el centre de Salut i el centre educatiu

Actuacions Responsables
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S'establirà un canal de comunicació fluid entre el centre educatiu
(CE) i el centre de salut de referencia (CS-CE), a través de la
Comissió de salut del centre educatiu, que disposarà de les hores
de coordinació necessàries per dur a terme aquesta tasca, amb
l'objectiu de facilitar la resolució de dubtes en relació amb les
mesures de promoció de la salut, prevenció i protecció, així com
per coordinar les actuacions davant alumnes amb problemes de
salut i alumnes que inicien símptomes compatibles amb
COVID-19 al centre educatiu.

El CS de referència del nostre centre:
C.S. Emili Darder.

Carrer de Puerto Rico, 18. CP. 07007
telèfon: 971142080

El coordinador de la Comissió de salut del centre educatiu i un
responsable del centre de salut seran les persones que
coordinaran les actuacions conjuntament amb el Departament de
Planificació i Centres de la Conselleria d'Educació, Universitat i
Recerca i les autoritats sanitàries quan sigui necessari.
La EDUCOVID* coordinarà conjuntament amb el Servei
d’Epidemiologia les actuacions quan hi hagi un cas positiu al CE.
S’han habilitat uns telèfons i correus electrònics per resoldre
dubtes i ajudar els centres educatius i els centres de salut en la
gestió d'aquesta qüestió.

Per famílies i docents:
INFOCOVID: 900 700 222

Per dubtes no assistencials relacionats amb la COVID-19:
Telèfon: 900 101 863

Correu electrònic: educacovid@dgsanita.caib.es

Els equips directius o el responsable COVID-19 dels centres
educatius poden contactar amb EDUCOVID per les vies següents:

Correu electrònic: educovidgapm@ibsalut.caib.es
Telèfon: 971 489 127

Equip directiu del CE.
CS-CE.

* La EDUCOVID es el departament de la Central de Coordinació COVID-19 que té la
Conselleria de Salut i Consum .
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2. Informació a la comunitat educativa.

Actuacions Responsables

Tot el personal del centre educatiu ha de conèixer el present
protocol.
L'equip directiu i el coordinador de la Comissió de salut han
d’adoptar les mesures conduents a assegurar que així sigui.

Equip directiu del CE.
Coordinador de la
Comissió de salut.
Comunitat  educativa.

Les famílies i l'alumnat han d’estar informats d’aquest protocol a
través dels mecanismes oficials que tingui establerts el centre
educatiu.

Equip directiu del CE.

3. Documentació per emplenar i signar al inici de curs.

Actuacions Responsables

Lliurar a totes les famílies i alumnat major d'edat del centre la
següent documentació, el primer dia de classe:
- Consentiment informat per fer la PDIA (prova diagnòstica

d’infecció activa per SARS-CoV-2). Aquest document haurà
d’estar signat pels dos progenitors o tutors legals, en cas
d’alumnat menor d’edat.

- Declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les
normes establertes en els protocols davant la COVID-1 9,
mantenir el centre informat de qualsevol novetat al respecte

Equip directiu del CE.

Signar i lliurar al centre la documentació esmentada en l'apartat
anterior durant la primera setmana de l’inici del curs escolar.

Pare, mare o tutor legal.
Alumne major d’edat.

Recollir la documentació esmentada en l'apartat anterior signada
durant la primera setmana de l’inici del curs escolar.
Aquesta documentació es custodiarà al centre, en l’expedient de
l'alumne.

Equip directiu.

4. Símptomes compatibles amb la COVID 19
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Es considerarà que un alumne pot ser cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2, segons la
definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatología d’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.
En els infants es menys freqüent que en els adults la presentació respiratòria típica i és més
freqüent la presentado atípica amb símptomes gastrointestinals, que inclouen malestar
abdominal, nàusees, vòmits, dolor abdominal i diarrea.
Aquests símptomes son els que actualment té definits el Ministeri de Sanitat.
Estan sotmesos a canvis.

5. Vigilància de l’alumnat relacionada amb la COVID-19

Actuacions Responsables

Tots els alumnes abans d'anar al centre s'han de prendre la
temperatura a casa. Si l’alumne té més de 37,5°C no podrà acudir
al centre.

Pare, mare o tutor legal.
Alumne major d’edat.

Si l'aparició de símptomes compatibles amb la COVID-19 es
produeix a casa, l’alumne ha de quedar al seu domicili i s'ha de
contactar amb el seu equip sanitari o amb el dispositiu específic
que s'hagi indicat per part de les autoritats sanitàries.
La familia haurà d'avisar al centre educatiu si l'alumne és un cas
sospitós o confirmat.

Pare, mare o tutor legal.
Alumne major d’edat.

No poden acudir al centre els alumnes que romanguin en
aïllament domiciliàri com a conseqüència d'un diagnòstic per
COVID-19, o els que es trobin en un període de quarantena
domiciliaria per haver tingut contacte estret* amb alguna persona
amb símptomes o diagnòstic de COVID-19 o els que hagin iniciat
símptomes compatibles amb la COVID-19 fins que se'n descarti el
diagnòstic.

Pare, mare o tutor legal.
Alumne major d’edat.

En cas que l'alumne presenti una malaltia crònica d’elevada
complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de
contraure la infecció per SARS-CoV-2, es valorarà de manera
conjunta amb la família o tutor legal i l'equip sanitari de referència
de l'alumne, les implicacions a l'hora de reprendre l'activitat
educativa presencialment al centre educatiu.

Pare, mare o tutor legal.
Alumne.
Equip sanitari.

*Es defineix com a contacte estret:
1. Si el cas confirmat pertany a un grup de convivencia estable (GCE), es consideraran
contactes estrets totes les persones que pertanyen al grup.
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2. Si el cas confirmat pertany a una classe no organitzada com a GCE, es considerarà contacte
estret qualsevol alumne que hagi compartit espai amb el cas confirmat a una distancia menor
de dos metres al voltant del cas sense haver utilitzat la mascareta de forma correcta. El tutor
de l’alumne, o la persona que designi el centre, serà l’encarregat d’avaluar aquest ús adequat de
la mascareta.
3. Els convivents dels casos confirmats.
4. Qualsevol professional del centre educatiu, docent o no docent, que hagi compartit espai
amb un cas confirmat a una distancia menor de dos metres, sense mascareta i durant més de
quinze minuts.
El període a considerar per a l'avaluació dels contactes estrets serà des de 2 dies abans de l'inici
de símptomes del cas fins al moment en el qual el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics
confirmats per PDIA (prova diagnòstica d'infecció aguda), els contactes es buscaran des de 2
dies abans de la data de presa de mostra per a diagnòstic.

Estudi de contactes

El seguiment de contactes estrets laborals d’un cas es realitzarà des del Servei de
Prevenció de Riscos Laborals respectiu seguint el procediment d’estudi de contactes estrets
del Ministeri de Sanitat o del Servei d’Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i
Participació.

El centre educatiu ha de col·laborar quan es requereixi informació.

6.2.1. Protocol d’actuació davant la detecció de
símptomes compatibles amb COVID-19 entre l’alumnat
del centre.

6. Actuació davant l’aparició de símptomes en un alumne al centre educatiu

Actuacions Responsables

Si es detecta dins una 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 perquè enviï un
substitut, no vulnerable, per estar amb la resta del grup i avisi la
família de l’alumne.

Adult que és amb
l’alumne que inicia
símptomes.
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L’alumne que, durant la jornada escolar, presenti símptomes
d’infecció per COVID-19, es posarà una mascareta quirúrgica
després d’haver-se rentat les mans i serà traslladat a l’espai que el
centre hagi habilitat com a sala d’aïllament.
L’adult que hagi detectat el cas –llevat que sigui personal sensible
a la COVID-19– serà qui el traslladi a aquest espai. L’adult també
es posarà mascareta quirúrgica, després d’haver-se rentat les
mans.

Adult que és amb
l’alumne que inicia
símptomes.

No s’obligarà a dur la mascareta a l’alumnat amb problemes
respiratoris, als que tinguin dificultat per treure’s la mascareta per
si sols i als qui tenen alteracions de conducta que facin inviable la
seva utilització. Si l’alumne que presenta símptomes no es pot
posar una mascareta quirúrgica, l’adult que l’acompanyi farà ús
d’una mascareta de protecció FFP2 sense vàlvula, d’una pantalla
facial i una bata d’un sol ús. En aquest cas, abans de conduir
l'alumne a la sala habilitada per l'aïllament, el docent es col·locarà
una pantalla facial, una bata d'un sol ús i es tornarà rentar les
mans.

Adult que és amb
l’alumne que inicia
símptomes.

No es deixarà l’alumne sol en cap moment, però es mantindran
sempre que sigui possible les mesures de distanciament físic, tot
tenint en compte l’edat de l’alumne. Si la sala disposa de mampara
de protecció se’n podrà fer ús sempre que l’edat i situació de
l’alumne així ho permeti.
En el cas que hi hagi més d’un alumne amb símptomes a la vegada,
s’extremaran les mesures de seguretat dins la sala d’aïllament.
L’adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb l’alumne fins
que un familiar o el tutor legal el vagi a recollir. S’evitarà que altres
adults del centre educatiu entrin en contacte amb aquest
l’alumne, per evitar possibles contagis.

Adult que és amb
l’alumne que inicia
símptomes.

IMPORTANT: En el cas de percebre que l’alumne que comença a
tenir símptomes es troba en una situació de gravetat o té dificultat
per respirar, s’avisarà el 061 i se seguiran les instruccions que
s’indiquin.

Equip directiu del CE.
Adult que és amb
l’alumne que inicia
símptomes

S’avisarà el pare, mare o tutor legal perquè recullin el seu fill i se’ls
indicarà que han de contactar amb el seu equip sanitari,
preferiblement telefònicament, o amb el dispositiu específic que
s’hagi indicat per part de les autoritats sanitàries.

Equip directiu del CE o
persona en qui delegui.

El pare, mare o tutor legal es posarà en contacte al més aviat
possible amb l’equip sanitari de l’alumne o amb el dispositiu
específic que s’hagi indicat per part de les autoritats sanitàries per

Pare, mare o tutor legal.
Alumne major d’edat.
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tal d’avaluar el seu estat de salut i realitzar les actuacions
oportunes.
El trasllat al domicili o al centre sanitari no es realitzarà en
transport públic.

Una vegada la persona amb símptomes hagi sortit del centre
educatiu, els espais on hagi estat (aula, sala, despatxos), s'ha de
tancar la porta, obrir les finestres per ventilar, netejar i
desinfectar. S’hauran de netejar seguint el protocol pertinent
(segons els punts VI, VII i VIII de l’apartat 6.1.2.f) .
Quan els familiars recullin l’alumne, l’adult que l’acompanyava a la
sala d’aïllament, s’ha de retirar l’equip de protecció seguint les
indicacions de la OMS que apareixen a:
https://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ppe-steps/
es/
desprès rentar-se les mans segons els procediments establerts i
llavors posar-se una mascareta nova.
Un cop realitzada la desinfecció es podrà tornar a emprar dit
espai.

Professorat
Equip directiu del CE.
Servei de neteja del
centre.

L’equip sanitari farà la valoració clínica de l’alumne i decidirà
l’actuació a dur a terme. Podrà indicar que es faci o no una PDIA
segons sospita diagnòstica.

L’equip sanitari.

Els alumnes i personal docent i no docent que pertanyin a la classe
del possible cas (alumne que comença a mostrar símptomes al CE)
podran restar al centre educatiu fins que el cas sospitós tengui el
resultat de la PDIA. Mentrestant, s’ha de procurar que no es
relacionin amb altres alumnes o altres persones del centre
educatiu.
Els alumnes, els professors i qualsevol altre professional de l’aula
de l’alumne tindran especial esment amb les mesures de protecció
amb l’objectiu de no augmentar el nombre de contactes,
principalment si queden al menjador, a activitats extraescolars o
altres activitats (quan aquestes activitats estiguin autoritzades i
en funcionament). L’endemà, els companys de l’alumne que ha
presentat símptomes podran acudir a classe extremant les
mesures de seguretat. Així i tot hauran d’evitar qualsevol contacte
social (extraescolars, visites, compres, etc.), amb excepció dels
convivents.
Els germans convivents amb l’alumne que presenta símptomes no
poden acudir al seu centre educatiu fins a tenir el resultat negatiu
de la prova del cas sospitós.

Equip directiu del CE.
Pare, mare o tutor legal.
Alumne major d’edat.
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L’alumne a qui se li ha realitzat la PDIA no podrà acudir al centre
educatiu fins a tenir el resultat de la prova.

Pare, mare o tutor legal.
Alumne major d’edat.

Si el resultat de la PDIA 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.
No caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la reincorporació al
centre educatiu.

Pare, mare o tutor legal.
Alumne major d’edat.

Si el resultat de la PDIA és positiva se seguiran les indicacions
assenyalades en el següent punt.

7. Actuació si el cas es confirma

Actuacions Responsables

L’equip sanitari de l’alumne que presentava símptomes o els
professionals sanitaris del dispositiu específic que s’hagi indicat
per part de les autoritats sanitàries informarà del resultat de la
PDIA  a la família o tutor legal.
L’equip sanitari que confirma el diagnòstic farà la 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.
La EDUCOVID corresponent disposarà dels resultats de la PDIA
realitzades i confirmarà que s’ha fet la declaració obligatòria de la
malaltia.

Equip sanitari de
l’alumne. EDUCOVID
corresponent.

L’equip sanitari de l’alumne o els professionals sanitaris del
dispositiu específic que s’hagi indicat per part de les autoritats
sanitàries farà el seguiment clínic del cas i notificarà els contactes
convivents i de l’entorn social (no del centre educatiu) a l’equip de
rastreig corresponent a través dels mecanismes establerts.
L’alumne haurà d’estar en aïllament domiciliari un mínim de deu
dies des de l’inici dels símptomes, sempre que els tres darrers dies
no hagi tengut febre ni cap altre símptoma. Podrà acabar
l’aïllament quan ho indiqui el seu equip sanitari.
En cas que un alumne hagi estat ingressat i se li doni l’alta malgrat
que el resultat de la PDIA continuï sent positiu, aquest alumne
haurà de mantenir l’aïllament domiciliari almenys deu dies des de

Equip sanitari de
l’alumne.
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l’alta hospitalària. A partir dels deu dies, i sempre que n’hagin
transcorregut tres des de la resolució de la febre i el quadre clínic,
podrà finalitzar l’aïllament a partir de les indicacions del seu equip
sanitari. Aquests dies no es comptabilitzaran com absentisme
escolar.

L’equip directiu del centre educatiu informarà per correu
electrònic de l’existència d’un positiu a l’inspector/la inspectora
del centre, amb còpia al correu covid@dgplacen.caib.es.

EDUCOVID
corresponent.

L’equip directiu del centre educatiu i la EDUCOVID corresponent
coordinaran les actuacions que s’han de dur a terme.

Equip directiu del CE.
CS-CE.

L’equip directiu del centre educatiu remetrà per correu electrònic
a EDUCOVID (vegeu adreces a l’apartat 1), 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 (del grup, del transport, de l’escola
matinera, del menjador…). A aquest efecte, tal com s’especifica en
l’apartat 3.20 de l’annex 1 d’aquest protocol, els centres educatius
han de disposar de registres d’assistència diària de totes les
activitats del centre. Aquest llistat es facilitarà mitjançant l’arxiu
en format Excel que es podrà fer directament al GESTIB o d’acord
amb el model que enviarà EDUCOVID al centre. 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:
― Nom i llinatges de l’alumne.
― Data de naixement.
― Té germans al centre educatiu? Sí/No.
― Presenta malalties cròniques? Sí/No.
― Curs i grup.
― Pertany a un grup estable de convivència? Sí/No.
― Utilitza transport escolar? Sí/No. Durada del trajecte
Les dades de cada alumne que ha estat contacte estret que s’han
de recollir són:
— Nom complet.
— Nom complet del pare, de la mare i/o del tutor legal.
— Número de telèfon de contacte de cadascun.
— Data de naixement de l’alumne.
— DNI de l’alumne, si en disposa.
— Consentiment per fer PDIA, signat: Sí/No.
És molt important incloure en un únic llistat els contactes estrets

Equip directiu del CE.
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de l’alumne amb prova positiva: del grup estable de convivència,
del grup/agrupaments de l’alumne, i dels serveis de menjador,
cafeteria, transport escolar, escola matinera, activitats
extraescolars o altres, quan estiguin en funcionament.
En el supòsit que al centre es produeixi el mateix dia més d’un cas
d’un alumne amb prova positiva, s’ha de fer un llistat de contactes
estrets per a cada cas

Als centres públics, l’equip directiu del centre trametrà al Servei
de Prevenció de Riscs Laborals
(prevenciocovid@dgpdocen.caib.es) amb còpia a la EDUCOVID
corresponent el llistat de professors que han estat en contacte
estret en les 48 hores prèvies l’aparició dels símptomes amb el cas
confirmat.

Equip directiu del CE.
SPRL

L’equip directiu del centre educatiu informarà totes les famílies
dels possibles contactes estrets de l’alumne, telefònicament i per
escrit (a través del GESTIB o de qualsevol altre procediment que
determinin en el pla de contingència), que el seu fill és un possible
contacte estret d’una persona PDIA positiva de l’entorn del centre
educatiu. En cap cas s’informarà del nom de l’alumne que és
positiu.

Equip directiu del CE.

La 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 d’EDUCOVID comunicarà a l’equip directiu del CE si s’ha
de realitzar una o dues proves (inici i final de quarantena) i quin
tipus de PDIA es realitzarà.
En el moment de fer la PDIA, els sanitaris informaran dels
procediments a dur a terme en espera del resultat.

Equip directiu del CE.
EDUCOVID .

L’equip directiu informarà les famílies de l’alumnat que són
contacte estret, del dia i hora en què s’han de fer la PDIA inicial i la
prova de sortida de la quarantena.
No es realitzarà la prova diagnòstica sense que la família o el tutor
legal estiguin assabentats i l’alumne estigui acompanyat per un
familiar autoritzat o tutor legal.
Un resultat negatiu de la prova inicial d’aquest test als contactes
no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant deu
dies.
S’informarà que han de fer quarantena domiciliària durant deu
dies des del darrer contacte amb el cas positiu (vegeu el model

Equip directiu del CE.
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d’informació en l’apèndix 2).
Les persones que ja han tingut infecció per SARS-CoV2

confirmada per una prova diagnòstica en els noranta dies
anteriors, estan exempts de fer quarantena.

EDUCOVID informarà les famílies dels resultats de la prova
diagnòstica: ― Rebran un SMS al telèfon de contacte per notificar
el resultat de la PDIA. ― En cas de resultat positiu, es rebrà, a més,
una trucada telefònica des de Salut i indicaran les actuacions a
seguir

EDUCOVID

Els contactes estrets que siguin persones treballadores del centre
educatiu contactaran amb el servei de prevenció de riscs laborals
respectiu i seguiran el protocol establert.

telèfon: 971 176 037
correu: prevencio@dgpdocen.caib.es

Equip directiu del CE.
Responsable SPRL del
CE.

Es contactarà amb l’alumne per fer el seguiment de les activitats
educatives i les adaptacions curriculars que es considerin
pertinents dels alumnes que han d’estar en aïllament/ quarantena,
si el seu estat de salut ho permet.

Equip directiu del CE.
Equip docent CE, tutor.

8. Actuació en cas de brot

Actuacions Responsables

El Servei de Vigilància Epidemiològica, després de rebre la
informació per part de la EDUCOVID sobre la possibilitat de
trobar-se davant un brot, durà a terme una avaluació del risc i,
segons la situació i el resultat d’aquesta avaluació, es decidirà
quines mesures s’adoptaran. EDUCOVID informarà el centre
educatiu de les mesures a prendre. EDUCOVID mantindrà un
contacte fluid i continuat amb Salut Pública amb la finalitat
d’avaluar el nivell de risc. Segons la situació i el resultat d’aquesta
avaluació, es decidirà quines mesures s’adoptaran, que podran ser:
BROT DINS UNA AULA (tres o més casos en un GEC o a una
classe no organitzada com a GEC, amb vincle epidemiològic* entre
ells):
― Aïllament domiciliari dels casos.
― Identificació i quarantena dels contactes
― Si els casos pertanyen a un GEC, suspensió de l’activitat docent
del grup deu dies des de l’inici de la quarantena dels contactes.
― Si els casos pertanyen a una classe no organitzada com a GEC,
manteniment de l’activitat docent per als alumnes no classificats

Direcció General de
Salut Pública, Servei de
Vigilància
Epidemiològica, en
col·laboració amb
EDUCOVID.
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com a contactes estrets.
― Continuació de l’activitat docent amb normalitat extremant les
mesures de prevenció i higiene en totes les etapes educatives,
amb excepció del GEC afectat.
― Es pot sol·licitar, per part de les autoritats sanitàries, un
cribratge de l’aula sense necessitat de realitzar quarantena,
continuant l’activitat docent extremant les mesures de prevenció i
higiene.
BROT A DIVERSES AULES SENSE VINCLE EPIDEMIOLÒGIC
(tres o més casos a un GEC o a una classe no organitzada com a
GEC sense vincle epidemiològic entre els casos de les diferents
aules):
― Aïllament domiciliari dels casos.
― Identificació i quarantena dels contactes.
― Si els casos pertanyen a un GEC, suspensió de l’activitat docent
fins transcorreguts deu dies des de l’inici de la quarantena dels
contactes.
― Si els casos pertanyen a una classe no organitzada com a GEC,
manteniment de l’activitat docent per als alumnes no classificats
com a contactes estrets en cada una de les classes.
― Continuació de l’activitat docent amb normalitat extremant les
mesures de prevenció i higiene en totes les etapes educatives,
amb excepció dels grups afectats.
― Es pot sol·licitar, per part de les autoritats sanitàries, un
cribratge de l’aula sense necessitat de realitzar quarantena,
continuant l’activitat docent extremant les mesures de prevenció
i higiene.
BROT A DIVERSES AULES AMB VINCLE EPIDEMIOLÒGIC (tres
o més casos a diferents GEC d’educació infantil o d’educació
primària o a classes no organitzades com GEC amb un cert grau de
transmissió entre els diferents grups independentment de la
forma d’introducció del virus en el centre escolar):
― Aïllament domiciliari dels casos.
― Identificació i quarantena dels contactes.
― Estudi de la relació existent entre els casos i si es demostra
l’existència d’un vincle epidemiològic i no s’han pogut
implementar les mesures de prevenció i higiene es valorarà
l’adopció de mesures addicionals com l’extensió de la quarantena i
suspensió de l’activitat docent d’altres grups fins transcorreguts
deu dies des de l’inici de la quarantena, o el temps que s’indiqui en
funció de l’evolució dels brots. L’actuació pot comportar el
tancament de línies completes, cicles o etapes educatives.
― Continuació de l’activitat docent amb normalitat extremant les
mesures de prevenció i higiene en totes les etapes educatives,
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amb excepció dels grups afectats.
― Es pot sol·licitar, per part de les autoritats sanitàries, un
cribratge de l’aula sense necessitat de realitzar quarantena,
continuant l’activitat docent extremant les mesures de prevenció i
higiene.
BROTS EN EL CONTEXT D’UNA TRANSMISSIÓ NO
CONTROLADA (si es considera que es dona una transmissió no
controlada al centre educatiu amb un nombre major de l’esperat
per al segment d’edat en un territori específic, la Direcció General
de Salut Pública i Participació realitzarà una avaluació de risc per
considerar la necessitat d’escalar les mesures i valorarà, en
darrera instància, el tancament temporal del centre educatiu):
― S’han d’aïllar domiciliàriament els casos.
― En una situació de transmissió no controlada, després d’una
avaluació de la situació epidemiològica, cal escalar les mesures de
control que poden arribar a determinar el tancament temporal del
centre educatiu.
― Inicialment el centre educatiu romandrà tancat durant deu
dies, encara que la durada d’aquest període podrà variar en funció
de la situació epidemiològica, de l’aparició de nous casos que
desenvolupin símptomes i del nivell de transmissió que es detecti
en el centre educatiu.
― La reobertura del centre educatiu es realitzarà quan la situació
estigui controlada i no hi hagi risc per a la comunitat educativa.
*Vincle epidemiològic: es diu que hi ha vincle epidemiològic quan
hi ha relació entre els casos.

6.2.2. Protocol d’actuació davant la detecció de
símptomes compatibles amb COVID-19 entre els
professionals del centre.

Aquest document pot estar subjecte a canvis tant per part del Ministeri de Sanitat com
per part de la Direcció General de Salut Pública i Participació i la normativa vigent. Se seguirà el
protocol vigent en cada moment.

L’epidèmia de COVID-19 fa necessari establir un protocol d’actuació per al professorat i
la resta de professionals amb símptomes compatibles amb aquesta malaltia. Els objectius
d’aquest protocol són: �

● Establir les indicacions i mesures que permetin la vigilància del professorat per
identificar, a partir dels primers símptomes i de forma ràpida, els casos sospitosos que
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puguin tenir la infecció per SARS-CoV-2 activa, per tal d’aïllarlos, ja que poden
transmetre la malaltia.

● Realitzar les primeres actuacions al centre educatiu. �
● Informar les autoritats sanitàries dels contactes estrets del centre educatiu, si es

confirma el cas.
En conseqüència, es fa imprescindible identificar els casos sospitosos per poder

procedir a l’aïllament del cas fins que es conegui el resultat de les proves diagnòstiques. Si el
cas es confirma, s’ha d’iniciar l’estudi dels contactes estrets.

Existirà un canal de comunicació entre el centre educatiu i el servei de prevenció de
riscs laborals corresponent (per correu electrònic o al telèfon del SPRL), amb l’objectiu de
facilitar la resolució de dubtes sobre les mesures que s’han de dur a terme en prevenció,
higiene i promoció de la salut, així com per coordinar les actuacions davant professionals amb
problemes de salut. El coordinador de salut o de prevenció de riscs laborals del centre ha de
servir de contacte amb el servei de prevenció respectiu de cada centre. Les dades de contacte
d’aquests serveis són les que s’indiquen a continuació: �

Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la DG de Personal Docent a/e:
prevencio@dgpdocen.caib.es

Tel.: 971 176 037
Gestió de contactes
La valoració de l’exposició del personal que treballa en el centre es realitzarà en funció

de l’avaluació específica del risc de cada cas, segons el que es recull en el Procediment
d’actuació per als serveis de prevenció de riscs laborals davant l’exposició al SARS-CoV-2, de
manera que la consideració de contacte estret es valorarà sobre la base de l’adequació i
seguiment de les mesures de prevenció adoptades amb el manteniment de la distància física i
ús de mascaretes i les activitats realitzades. A més, en el cas dels professors es tindrà en
compte en l’avaluació que desenvolupen una activitat essencial.

L’equip directiu del centre trametrà al Servei de Prevenció de Riscs Laborals el llistat de
professors que han estat en contacte estret en les 48 hores prèvies a l’aparició dels símptomes
amb el cas confirmat.

S’establirà quarantena per als contactes estrets durant els catorze dies posteriors a
l’últim contacte amb un cas confirmat segons es refereix en l’Estratègia de detecció precoç,
vigilància i control de COVID-19. Es farà un seguiment actiu, seguint els protocols de la
Direcció General de Salut Pública i Participació, dels contactes identificats com a estrets i
aquests hauran de romandre en el seu domicili.

S’indicarà la realització d’una PDIA als contactes estrets segons es recull en els
protocols establerts per la Direcció General de Salut Pública i Participació amb l’objectiu
principal de detectar precoçment nous casos positius en el moment de la identificació del
contacte. Si el resultat d’aquesta PDIA és negatiu, es continuarà la quarantena fins al dia
catorzè. De manera addicional, i amb l’objectiu de poder reduir la durada d’aquesta quarantena,
podria realitzar-se una PDIA transcorreguts deu dies des de l’últim contacte amb el cas, i es
podria suspendre la quarantena en cas d’obtenir un resultat negatiu.
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Una vegada estudiats els contactes i establertes les mesures de quarantena per a
aquells considerats com a estrets, les activitats docents continuaran de manera normal,
extremant les mesures de precaució i realitzant una vigilància passiva del centre.

Fins a l’obtenció del resultat diagnòstic del cas, no s’indicarà cap acció sobre els
contactes estrets i l’activitat docent continuarà de manera normal. Si el cas es confirma, es
realitzarà l’estudi de contactes en el centre educatiu i fora d’aquest mitjançant la identificació,
classificació i seguiment dels contactes segons el procediment establert per la Conselleria de
Salut i Consum.

Actuació en el cas que un membre del personal presenti símptomes compatibles amb
la infecció per SARS-CoV-2 al centre educatiu

1. Deixar l’activitat que estigui realitzant. S’ha de rentar les mans amb aigua i sabó durant
40-60 segons o amb solució hidroalcohòlica durant 20 segons, col·locar-se una
mascareta quirúrgica i tornar-se a rentar les mans.

2. Ha d’avisar de la situació a una persona de l’equip directiu, per via telefònica.
3. Ha d’evitar, tant com sigui possible, passar per zones del centre on hi hagi concurrència

de professors, personal no docent o alumnes.
4. Deixarà l’activitat que està realitzant i partirà cap al seu domicili, sempre que es pugui

garantir un trasllat segur, i no utilitzarà transport públic. Si es tenen dubtes sobre el
trasllat segur, s’avisarà el 061 i se seguiran les seves instruccions.

5. En cas d’haver de demorar la partida al seu domicili, es retirarà a la sala d’aïllament
habilitada al centre. Durà en tot moment mascareta quirúrgica.

6. Contactarà amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i amb el seu centre de salut.
7. En cas de percebre que la persona que comença a tenir símptomes està en una situació

de gravetat o té dificultat per a respirar, s’avisarà el 061.
8. Un cop al seu domicili, ha de seguir les recomanacions que apareixen a:

https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3736-pass
es-sobre-com-actuar-en-cas-de-tenir-simptomes-de-covid-19

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/docu
mentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID-19.pdf

9. 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 pertinent
(apartats 6.1.2.f.VI. 6.1.2.f.VII. 6.1.2.f.VIII.) .

10. Un cop realitzada la desinfecció es podrà tornar a emprar.
11. 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 posible cas per indicar les actuacions a dur a terme. A aquest
efecte els centres disposarà de registres d’assistència diària a totes les activitats del
centre.

12. Si es confirma algun cas positiu al centre, les autoritats sanitàries indicaran al centre
educatiu les mesures a prendre. Algunes d’aquestes mesures estan per determinar i es
faran arribar als centres educatius abans de l’inici de curs.
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Treballadors amb especial vulnerabilitat al SARS-CoV-2

Els treballadors amb especial vulnerabilitat al SARS-CoV-2 inclosos en l’annex V, Guia
d’actuació per a la gestió de la vulnerabilitat i el risc a àmbits no sanitaris o sociosanitaris, del
Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscs laborals davant l’exposició al
SARS-CoV-2, publicat pel Ministeri de Sanitat, han d’extremar les mesures higièniques de
rentat de mans, respectar la distància interpersonal recomanada per les autoritats sanitàries
d’un metre i mig i dur mascareta quirúrgica.

Si aquests treballadors detecten un cas sospitós al centre educatiu (un alumne o un
altre adult), s’hauran de rentar les mans, mantenir sempre la distància interpersonal d’un metre
i mig i, en el cas que aquesta situació es produeixi dins una aula, avisar l’equip directiu perquè
una altra persona no vulnerable traslladi l’alumne a la sala d’aïllament, atès que en aquest
supòsit, el seu  nivell de risc es considera NR2.

Els docents vulnerables que formin part de grups estables de convivència de l’alumnat
han de dur mascareta quirúrgica.

Els docents vulnerables que tenguin dins l’aula alumnes que, per la seva condició no
puguin dur mascareta s’han de posar mascareta FFP2 sense vàlvula, extremar les mesures
higièniques recomanades (rentat de mans) i mantenir, sempre que sigui possible, la distància
interpersonal d’un metre i mig.

Prèviament, el treballador vulnerable ha de comunicar la seva condició a l’equip
directiu, al qual ha de fer arribar l’informe emès pel servei de prevenció corresponent, per tal
que en tengui constància en cas que es produeixi algun d’aquests supòsits.

6.2.3. Registre i control de seguiment de casos.
El seguiment de contactes estrets dels casos confirmats de COVID-19 serà realitzat

per les autoritats sanitaries pertinents i, en el cas dels contactes estrets laborals, des del Servei
de Prevenció de Riscos Laboral, seguint el procediment d’estudi de contactes estrets del
Ministeri de Sanitat o del Servei d’Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i
Participació.

Des del CIFP Francesc de Borja Moll s’estarà a disposició de dit òrgan per ajudar quan
es precisi en la mesura en què sigui possible. 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, incloent-hi
activitats extraescolars (organitzades pel centre i recollides a la programació general anual,
aprovades pel consell escolar, i que es realitzen fora d’horari lectiu), també s’haurà de dur un
registre de totes les persones alienes al centre que hi accedeixin.
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6.3. Planificació organitzativa.
Els equips directius organitzaran l'activitat quotidiana dels recursos humans de centre

seguint les recomanacions de la present guia.

● No podran reincorporar-se al seu lloc de treball les persones que presentin símptomes
o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es
trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb
alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. En el cas del personal
docent i no docent del centre que es trobi en aquesta situació, s’haurà de procedir a la
seva substitució sempre que no pugui dur a terme les seves funcions mitjançant la
modalitat de teletreball.

● Els serveis de prevenció, d’acord amb el Procediment elaborat pel Ministeri de Sanitat
per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al SARS-CoV-2 del
Ministeri de Sanitat, avaluaran el risc del lloc de treball, la presència de personal
treballador especialment sensible en relació amb la infecció del SARS-CoV-2 i
establiran les mesures adients de prevenció, adaptació i protecció, amb la supervisió de
la comissió paritària de seguretat i salut.

● Els treballadors vulnerables per COVID-19 (per exemple, persones amb hipertensió
arterial, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer o
immunodepressió) podran tornar a la feina, sempre que la seva condició clínica estigui
controlada i ho permeti, i mantenint les mesures de protecció de forma rigorosa. En cas
de dubte, el servei sanitari de el Servei de Prevenció de Riscos Laborals ha d'avaluar
l'existència de treballadors especialment sensibles a la infecció per coronavirus i
emetre informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció necessàries,
seguint el que estableix el Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos
laborals enfront de l'exposició a la SARS-CoV-2.

● S'informarà i formarà a les persones treballadores sobre els riscos de contagi i
propagació del coronavirus, amb especial atenció a les vies de transmissió i les mesures
de prevenció i protecció adoptades al centre.

● Es facilitarà als treballadors el nom, número de telèfon, adreça, i altres dades de
contacte de el Servei de Prevenció de Riscos Laborals que tenen assignat. Serà la seva
tasca avaluar el risc d'exposició de determinades activitats més enllà de les presentades
en aquest document i decidir sobre les mesures preventives a adoptar en cada centre.

○ Per contactar amb el Servei de prevenció de riscos laborals de la Conselleria
d’Educació es faciliten les dades:

Direcció General de Personal Docent: C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló
Pastors (Polígon de Son Fuster, 1a planta) - 07009 Palma
Telèfon  971176037- Fax 971176896
Correu  de contacte: prevencio@dgpdocen.caib.es

● En general, tal com estableix el Procediment esmentat, en funció de la naturalesa de les
activitats docents en els centres educatius, així com de la incidència i prevalença de
COVID-19 descrita fins ara a la població infantil, el risc de el personal docent ha de ser
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considerat similar a el risc comunitari i classificar-se, per tant, com nivell de risc 1
(NR1). Només en els moments d'atenció a un possible cas (descrits en l'apartat 2 de
l'epígraf anterior, d'actuació davant d'una persona que comença a desenvolupar
símptomes compatibles amb COVID-19), pot ser considerat NR2, en aquest cas està
indicat l'ús de mascareta quirúrgica.

● El centre elaborarà els horaris del professorat i de l’alumnat d’acord amb la normativa
vigent, tant pel que fa a la càrrega horària dels alumnes com la del professorat.

○ Amb caràcter general, la jornada de cada centre serà la que s’estableix de
manera ordinària a la normativa d’aplicació.

○ S'han de supeditar als criteris pedagògics que els centres estableixin, tenint
com a prioritat l'atenció als alumnes i l'organització del centre d'acord amb el
seu Pla de retorn a les activitats presencials de cada centre.

● Els centres confeccionaran els horaris tenint en compte la següent seqüència:
○ D’acord amb les ràtios, quotes i grups establerts per l‘Administració educativa i

la normativa d’aplicació, incorporant les indicacions sanitàries corresponents
(escenaris 0, 1 i 2)

○ Adaptació dels horaris del punt anterior incorporant situacions d’ensenyament
mixt presencial / telemàtic i desdoblament i flexibilització de grups (escenaris 3
i 4)

○ Establiment del model d’ensenyament no presencial (confinament), incorporant
els elements del pla de digitalització de cada centre i aquells elements
organitzatius que s’hagin previst com a conseqüència del confinament del curs
2019-20 i de les seves propostes de millora contemplades a les Memòries de
cada centre.

● Els centres han de revisar el sistema de control d’assistència de professors i alumnes.
● El centres hauran d'elaborar orientacions per als cicles d’FPB, CFGM i CFGS per tal

d'establir establir la presencialitat imprescindible dels alumnes de cada curs de cada
cicle als horaris de l'alumnat i del professorat per als escenaris 3 i 4. A les orientacions
s'hauran de calcular el percentatge d’hores (o el nombre d’hores) presencials
imprescindibles de cada mòdul, determinat pels continguts de cada mòdul (escenari B).

○ Quant al procediment de càlcul, aquest serà responsabilitat del professor titular
del mòdul amb el vistiplau del departament de família professional
corresponent, que es farà càrrec d'aquesta tasca si el centre no té plantilla
estable que pugui preparar el curs vinent. Cal combinar el resultat obtingut per
a cada mòdul per obtenir un horari per als equips didàctics de primer i de segon
curs.

○ L’horari dels alumnes serà el sumatori d’hores presencial, a distància guiada per
professor i feina autònoma dels alumnes de forma que sumi el nombre d’hores
previst al currículum de cada cicle.

○ L’horari dels professors serà el sumatori d’hores que imparteixen ensenyament
presencial, a distància guiada i la tutoria que haurà de tenir tot el professorat i
servirà tant per a les tasques d’acompanyament i tutoria dels alumnes com per
resoldre els dubtes derivats de la feina autònoma dels alumnes.
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6.3.1. Prioritat dels criteris sanitaris i pedagògics.

Per facilitar l’assoliment de competències, es podran contemplar sistemes d’impartició
conjunta i coordinada de diferents mòduls (per projecte temporal o al llarg del curs, per reptes,
etc). Aquesta organització curricular s’haurà de reflectir als horaris. Aquesta organització
curricular no afectarà als processos i criteris d’avaluació (cada professor avaluarà la seva part
en coordinació amb l’equip docent).

Totes les programacions docents concretaran els sistemes de recuperació de mòduls
pendents del curs 2020-21 per als alumnes que passen de curs, d’acord amb la normativa
vigent i amb les instruccions o orientacions que al respecte determini l’administració educativa.

A la PGA de cada centre es determinarà explícitament el calendari d’avaluacions
ordinària i extraordinària per a cada un dels escenaris descrits, d’acord amb la normativa
d’aplicació (promoció, titulació, repetició).

Els criteris que es consideraran a cadascun dels escenaris són:

I. Escenaris 0, 1 i 2.

● Els horaris es confeccionaran d’acord amb la normativa d’aplicació no excepcional i
d’acord amb els criteris establerts per l’Administració educativa quant a ratios, grups i
quota de professorat.

● Es podran realitzar agrupacions modulars que permetin el treball per projectes, ja sigui
de tots els mòduls del curs o d’una part d’ells.

● Les ràtios dels alumnes de cicles formatius s’ajustaran a les instruccions de les
autoritats sanitàries i educatives per a aquest escenari, tenint en compte la capacitat de
les aules (veure  annex 1)

● Els desdoblaments existents (per a mòduls pràctics) es mantindran, sempre que hagi
disponibilitat d’aules per fer-los o les dimensions de l’aula permetin atendre a tot el
grup amb dos professores o professors.

II. Escenaris 3 i 4.

● A les aules es mantindrà una distància interpersonal de 1,5m (veure annex 1 amb les
ràtios en aquest escenari).

● En cas que la distància de seguretat sigui de 1,5 metres escenaris 3 i 4), a les aules
cablejades amb ordinadors es podran redistribuir els espais per tal d’aconseguir la
distància mínima de seguretat entre els alumnes.

● En cas de no poder complir amb la distància interpersonal de 1,5 amb tot el grup
d’alumnes, es pot plantejar un règim semipresencial. Per abordar aquesta posible
semipresencialitat es requerirà un informe previ favorable del Departament
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d’Inspecció Educativa (DIE) i amb l’autorització de la Direcció General de Planificació,
Ordenació i Centres.

● En la situació de semipresencialitat s’han de poder ajustar els horaris del professorat a
la nova situació, reconvertint hores de coordinació, guàrdies, etc. per tal que el
professorat es pugui atendre adientment tant la docència online com la presencial.

● Els grups d’FP Bàsica seran prioritaris per rebre formació presencial, per la qual cosa
se’ls assignarà una aula compatible amb el nombre d’alumnes. També es prioritzarà la
presencialitat dels mòduls pràctics.

● Per aquest escenari es partirà dels horaris de l’escenaris 0,1 i 2, considerant que es
pugui passar a l’escenari de semipresencialitat, de manera que la càrrega horària es
dividirà en 2 i 3 dies per setmana. D’aquesta manera se podria alternar la presencialitat
del grup en cas que fos necessari, ja sigui per les instruccions sanitàries o per la no
disponibilitat d’espais amb la superfície mínima requerida.

● La suspensió generalitzada de la presencialitat es pot donar, molt excepcionalment, si
la situació de la pandèmia s’agreuja notablement (ho determinaran les autoritats
sanitàries).

● Les coordinacions TIC, de prevenció de riscos laborals, de salut i d’FCTs es mantindran,
ja que es requerirà de les seves actuacions per facilitar el desenvolupament del curs en
condicions de seguretat i per facilitar l’ús de les TIC per part del professorat. A més, en
el cas de centres integrats, com és el nostre, dins el programa de qualitat, el qual no
s’atura per la pandèmia ni les certificacions ni les auditories, s’ha de mantenir la
comissió de qualitat en qualsevol dels escenaris.

● Tot el professorat ha d’estar preparat i rebre la formació necessària per poder
desenvolupar l’ensenyament en les condicions de confinament.

6.3.2. Planificació de l'actualització de dades referents a
la vulnerabilitat social, de salut i d'especial necessitat de
l'alumnat i de les famílies

Tant en el Pla de contingència com en la Programació general anual (PGA) s'ha de
recollir, davant els diversos escenaris que puguin ocórrer, mesures per a l'atenció a les
necessitats dels grups següents:

● Situacions de vulnerabilitat social: famílies en risc de pobresa i exclusió, víctimes de la
violència, migrants no acompanyats, refugiats, o pertanyents a col·lectius o ètnies
minoritàries i estigmatitzades.

● Després de la situació de crisi sanitària i social viscuda, cal tenir cura de l'acollida de
l'alumnat i del personal del centre educatiu, atenent especialment a les situacions de
major vulnerabilitat emocional i social. Per això els centres hauran d’incloure el disseny
del Pla d’acollida del centre al Pla de contingència durant el mes de juliol i s’haurà de
concretar a la PGA al setembre.

● Els centres educatius han de seguir sent entorns solidaris, respectuosos i inclusius. En
aquest sentit, és imprescindible que quan s’adoptin les mesures de prevenció i higiene
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necessàries en els centres educatius i es minimitzi, en tot cas, qualsevol alteració que
això pugui ocasionar evitant la discriminació. És important prevenir l'estigmatització
dels estudiants i de tot el personal del centre educatiu que hagi pogut estar exposat al
virus o puguin infectar-se en un futur.

● A l’inici de curs, es realitzaran enquestes per conèixer si els alumnes disposen de les
eines TIC necessàries per un possible desenvolupament a distància de les classes. En
cas de que qualque alumne no disposi de les eines necessàries, s’establirà un pla de
préstec.

● Situacions d’especial vulnerabilitat de salut: 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 domiciliari o en
quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives, sempre que el seu estat
de salut ho permeti, per via telemàtica.

● L'alumnat que presenta condicions de salut que els fan més vulnerables per COVID-19
(com, per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques,
càncer, immunodepressió o hipertensió arterial), podran acudir a el centre, sempre que
la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti, i mantenint mesures de
protecció de forma rigorosa, excepte indicació mèdica de no assistir-hi.

● Situacions d'especial necessitat: persones amb discapacitat o amb necessitats
educatives especials, o amb necessitat de reforç educatiu.

● Es tindrà especial atenció en la vigilància de l'absentisme escolar per part dels tutors,
fent-ne un seguiment dels motius, per tal de conèixer si l'alumnat ha faltat per motius
de salut o d’altres motius justificats.

6.3.3. Constitució dels equips docents i coordinació del
professorat.

Sempre que sigui possible, s’afavorirà la constitució d'equips docents reduïts per a cada
agrupació d'alumnes i es procurarà concentrar els horaris de les sessions de les matèries a fi
d’aconseguir que un mateix dia intervenguin en el grup el menor nombre possible de docents.

Per la coordinació del professorat es tindrà en compte:

● Organització telemàtica dels contactes: les reunions de coordinació (equips docents,
departaments, comissió pedagògica, claustres, etc. ) es podran realitzar de manera
telemàtica, per tal d’evitar el contacte físic innecessari.

● Prioritat de coordinació dels equips docents: l’equip docent, coordinat pel professor
tutor, serà l'òrgan de coordinació principal en l’organització del curs. Els centres
inclouran en el seu horari general i dins l'horari del professorat les franges adients per
tal de fer efectiva aquesta coordinació, la qual tindrà com a objectiu potenciar les
reunions d’equips educatius per evitar sobrecàrregues de feina de l’alumnat, coordinar
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aquells equips que treballin per projectes, i detectar, compartir i resoldre les situacions
de dificultat que presenti l’alumnat.

6.4. Planificació curricular.
Per al desenvolupament del curs 2021/2022, s’ha de considerar d’on venen els

alumnes, les dificultats que es van plantejar el curs passat en relació a l’assoliment de
continguts en una situació anormal, provocada per la pandèmia, i la incertesa d’aquest curs.
Per això, tant a l’inici com al llarg del curs es proposen unes accions que permetin detectar
mancances o dificultats en l’alumnat i facilitar la coordinació conjunta del professorat de cicle
per facilitar el desenvolupament del curs sense deixar cap alumne enrere.

6.4.1.  Avaluació inicial.

L’avaluació inicial comporta la detecció de les mancances per als alumnes de primer de
curs i dels aspectes de primer que no es varen poder impartir i s’han de veure a segon.  Aquesta
avaluació inicial afecta i modifica la programació didàctica de cada mòdul.

Hi ha d’haver una adaptació per poder integrar les mancances i es pot fer de forma que
el professorat dediqui una part del primer trimestre a atendre els aspectes més
imprescindibles o bé que la correcció de les mancances es pugui integrar al llarg de tot el curs
dins del desenvolupament ordinari del mòdul.

Per als alumnes de segon cal basar-se en les competències no assolides més que en
continguts. Per als alumnes de primer, s'orientarà cap a l'ús de fitxes d’orientació.

6.4.2. Previsió de l’adequació de les programacions
didàctiques a les exigències dels diferents escenaris.

Tot el professorat de centre haurà de programar els continguts bàsics i contemplar-ho a
les seves programacions. Aquests s’estableixen, per cada mòdul professional en la Reial Decret
pel que s’estableix el títol de tècnic o tècnic superior i es fixen els aspectes bàsics del
currículum i en els Reials Decrets que regulen la Formació Professional Bàsica.

La programació didàctica ha d’especificar els continguts, els resultats d’aprenentatge
(RA) i els criteris d’avaluació que han de ser treballats i avaluats de forma presencial i en línia, a
més d’establir les competències professionals, personals i socials associades al mòdul; els
objectius generals i les unitats de competència vinculades; els resultats d’aprenentatge o
capacitats terminals per a cicles LOGSE; els continguts; els criteris d’avaluació i els criteris de
qualificació. Per altra banda, a fi d’adaptar la programació a qualsevol possible escenari, haurà
de contemplar:

● Una adequació dels continguts que consideri els dos possibles escenaris.

Pàgina 54 de 77



www.cifpfbmoll.eu
C/ Caracas, 6 - 07007 – PALMA

Tel. 971278150
cifpfrancescdeborjamoll@educaib.eu

● Càlcul del percentatge d’hores (o el nombre d’hores) presencials imprescindibles de
cada mòdul, determinat pels continguts de cada mòdul (previsió d’hores d’assistència
per l’escenaris 3 i 4).

○ Quant al procediment de càlcul, aquest serà responsabilitat del professor titular
del mòdul amb el vistiplau del departament de família professional
corresponent, que es farà càrrec d'aquesta tasca si el centre no té plantilla
estable que pugui preparar el curs vinent.

○ Cal combinar el resultat obtingut per a cada mòdul per obtenir un horari per als
equips didàctics de primer i de segon curs.

○ L’horari dels alumnes serà el sumatori d’hores presencial, a distància guiada per
professor i feina autònoma dels alumnes de forma que sumi el nombre d’hores
previst al currículum de cada cicle.

● Les metodologies diferenciades a aplicar per cada escenari.
● El procés d’avaluació diferenciat per a cadascun dels escenaris.
● Els criteris d’avaluació que es consideraran en les dos escenaris.
● Seguiment dels alumnes que no poden assistir presencialment al centre per trobar-se

en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19 o que es trobin en
quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb
símptomes o diagnosticada de COVID-19.

A les programacions d’aula s’haurà de reflectir quines activitats, adreçades a
aconseguir cada resultat d’aprenentatge (RA), han de ser presencials i quines no presencials.

Per l'elaboració de la programació s’ha de tenir en compte que, en l’escenari mixt,
aquelles activitats que requereixen d’equipament del centre educatiu i aquelles competències
que no puguin simular-se mitjançant activitats en línia, han de prioritzar-se en l’ensenyament
aprenentatge presencial.

Finalment, a les programacions didàctiques de la Formació en centres de treball (FCT),
a falta de determinar com hauran de ser (d’acord amb la normativa d’excepcionalitat emprada
en l’estat d’alarma provocada per la COVID-19 o amb la legislació ordinària), hauran d’incloure
els dos escenaris possibles als efectes d’organització i funcionament del centre i a les
adaptacions dels currículums que se’n derivin.
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6.4.3. 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.

En vista de la necessitat d’implementar rutines al centre que promoguin la prevenció, la
contenció i la coordinació de tots els membres de la comunitat educativa front la COVID-19,
tot el professorat haurà de desenvolupar a la programació didàctica dels mòduls que imparteix,
en els temes transversals a tractar, els següents punts:

● Tractament de la promoció de la salut.
● Foment de les relacions socials, sempre mantenint les mesures de seguretat sanitaria.

Finalment, totes les programacions tractaran de potenciar algunes de les competències
clau, que els alumnes han anant treballant al llarg de les diferents etapes educatives, com son:

● La competència digital.
● La competència d’aprendre a aprendre.

6.4.4.  Planificació i organització de tutories.
L’acció tutorial ha de ser entesa com una tasca d'equip en la qual el/la tutor/a és el/la

coordinador/a i el/la responsable de cada grup classe, però no l'única persona  responsable, ja
que cada membre de la comunitat educativa escolar pot i ha de de dur a terme una tasca
tutorial. Tots som tutors i tots podem millorar la convivència i el benestar emocional de la
comunitat educativa.

a.  Planificació de la coordinació curricular.

Es posaran en marxa plans individualitzats de reforç per als alumnes que ho necessitin.
Aquests plans seran elaborats pels departaments de família professional/coordinacions de
cicle, en coordinació amb els departaments d’orientació/EOEP i partirà de la valoració que els
tutors i els equips docents hagin establert:

● A l’avaluació final ordinària i, en el seu cas, a l’avaluació final extraordinària.
● Als informes individualitzats de les activitats dels alumnes durant el període de

confinament.
● A l’avaluació inicial del curs 21-22.
● A la informació sobre els alumnes més vulnerables que cada centre ha detectat durant

el curs 20-21.
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b.  Organització de les tutories i seguiment de l’alumnat.

En cas que sigui necessari, es pot establir un sistema de cotutories de manera que cada
un dels professors del centre, siguin o no tutors, tenguin assignat el seguiment personalitzat
d’un grup reduït d’alumnes. Aquest sistema pot ser especialment important a l’escenari 3 i 4,
per tal de que l’alumnat no perdi la motivació i continuï amb la progressió òptima del curs.

c.  Pautes per a les reunions de treball.

L’equip docent, coordinat pel professor tutor, serà l'òrgan de coordinació principal en
l’organització del curs. Els centres inclouran en el seu horari general i dins l'horari del
professorat les franges adients per tal de fer efectiva aquesta coordinació, la qual tindrà com a
objectiu potenciar les reunions d’equips educatius per evitar sobrecàrregues de feina de
l’alumnat, coordinar aquells equips que treballin per projectes, i detectar, compartir i resoldre
les situacions de dificultat que presenti l’alumnat. En els escenaris 3 i 4 aquest horaris es
podràn modificar per garantir l’atenció a l’alumnat.

6.5. Pla d’acollida.
Aquest pla contempla l’organització d’accions destinades a facilitar la reincorporació de

l’alumnat a les aules, oferint-los acompanyament, guiatge i orientació i haurà de tenir en
compte el context i la situació en què es trobaran els i les alumnes en retornar a l’escola
després de sis mesos (segons cada etapa educativa). El Pla s’incorporarà al Pla d’Acció Tutorial
(PAT) i al Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD), d’acord amb el procediment establert a la
normativa vigent, i s’hauran de posar en marxa des del primer dia de l’inici de curs.

El Departament d’Orientació/EOEP i equips de suport, amb les aportacions dels tutors,
seran els encarregats de la seva elaboració. Pel que fa la seva implementació, la implicació
coordinada de tots els agents educatius del centre (professors, tutors, equip directiu, famílies,
alumnat) és de vital importància. L’estructura d’aquest Pla haurà de contemplar les següents
accions:

● Planificació, temporització i implementació de les accions d’acollida: l’esquema de les
actuacions es seqüenciarà des dels DO/EOEP cap als tutors, en primer lloc, i cap als
equips educatius, en segon. Cal enfortir la coordinació horitzontal als centres (equips
educatius), dotant-los de temps i espais per a la seva coordinació.

● Planificació d’una acció tutorial suplementària com a mecanisme d’acompanyament
que ha d’anar dins el pla d’acció tutorial (PAT) i les estratègies d’atenció a la diversitat
(PAD). Els Departaments d’Orientació/EOEP, en coordinació amb els tutors, elaborarà
recursos i pautes a seguir per facilitar i optimitzar la comunicació, el feedback, el
seguiment i recuperació de l’alumnat que s’hagi pogut desconnectar.

● Valoració de la situació de l’alumnat i de les seves famílies en el retorn a les aules: es
podran fer servir entrevistes, reunions individuals, qüestionaris, etc. Per a la seva
elaboració i execució es podrà comptar amb tot el personal docent del centre. En
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aquest apartat cal preveure i reforçar les mesures per acompanyar les famílies en
l’orientació educativa dels fills amb la finalitat de que els pares i mares puguin dur a
terme accions per encoratjar i facilitar l’aprenentatge a casa. Així mateix, es tindran en
compte les situacions derivades de la detecció de casos de desprotecció d’alumnes per
dificultats de conciliació familiar.

● Detecció de situacions de vulnerabilitat entre l’alumnat i les seves famílies: accions de
contacte, acompanyament i orientació a través de figures de referència (tutor o altres
docents).

● Seguiment de l’absentisme escolar específic: davant la previsió d’un augment de
situacions de desvinculació d’alumnes amb els centres, el Departament d’Orientació
/EOEP, en coordinació amb els tutors del centre, durà a terme el disseny d’accions per la
prevenció i la detecció i actuacions del centre i de coordinació amb els serveis externs
(Serveis Socials, Policia Tutor, etc.).

● Adaptació del Pla d’Atenció a la Diversitat incloent-hi mesures d’atenció específiques
per a l’alumnat NEE i NESE per als quals l’impacte de la situació de confinament hagi
pogut provocar desavantatges específiques. Aquesta tasca la durà a terme l’equip de
suport en coordinació amb els tutors i haurà de preveure mecanismes de detecció
específics per a aquest alumnat i l’aplicació de mesures i accions individualitzades per
aconseguir revertir les situacions que els efectes negatius detectats com a
conseqüència d’aquest període (increment dels espais de tutorització, en petits grups i
de forma individualitzada durant les primeres setmanes).

● De manera transversal, la CCP de cada centre dissenyarà un Pla d’educació per a la
salut, dirigit tant als professionals que treballen al centre com a l’alumnat que
s’implementarà en tots els nivells i etapes educatives. Aquest Pla tindrà com a referent
els aspectes bàsics en relació a la prevenció i protecció davant el COVID-19 establerts
per les autoritats sanitàries i el seu objectiu és la seva incorporació als hàbits i rutines
de tots els integrants de la comunitat educativa, focalitzant, en primer lloc, els referits a
l’alumnat.

● Pel que fa al professorat, un increment dels espais destinats al contacte i la reflexió
compartida entre docents per generar seguretat i cohesió d’equip i fonamentar
processos de pràctica reflexiva.

6.5.1. Professorat.
Les accions que es desenvoluparan en el pla d’acollida per establir les funcions de

cadascun del membres del claustre en matèria de prevenció, contenció i coordinació front la
COVID-19 seran:

● Es remetrà, via correu electrònic, una copia digital del present pla a tot el professorat.
● Es reunirà al claustre per explicar el Pla de contingència establert per al curs

2021-2022 i per resoldre els dubtes que aquest pugui generar.
● En cas d’inici de professorat substitut al llarg del curs, a més de l’acollida per part de

l’equip directiu i del cap de departament que es fan habitualment, també se li informarà
dels procediments bàsics a seguir en materia de prevenció, contenció i coordinació
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front la COVID-19, per part de la Coordinadora de COVID del centre o del
Coordinador de la Comissió de salut.

6.5.2. Alumnat.
Al pla d’acollida del centre, a més de seguir el protocol establert, s’afegirà un

procediment d’informació per tal de conèixer les pautes a adoptar en relació al pla de
contingència front la COVID-19.

El protocol d’acollida seguirà els punts següents:

● Es citarà a l’alumnat per grups-classe en diferents horaris per evitar aglomeracions.
● La benvinguda a l’alumnat es farà per grups de convivència a la seva aula de referència.

La benvinguda al centre, tant del nou alumnat com dels alumnes que inicien el segon
curs dels seus respectius cicles formatius, 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.
● Mesures a adoptar en la circulació del centre.
● Funcionament de l’espai en temps de pati/esbarjo.
● Mesures d’higiene de mans.
● Obligatorietat d’ús de mascareta sempre que no es pugui mantenir la distància mínima

d’un metre i mig.
● Progressió i avaluació del curs en els tres possibles escenaris.
● Tots els aspectes que es considerin oportuns, que contempli el Pla de contingència del

centre.

A més a més es realitzaran entrevistes personals per tal de detectar situacions de
vulnerabilitat entre l’alumnat i les seves famílies: accions de contacte, acompanyament i
orientació a través de figures de referència (tutor o altres docents). Aquestes entrevistes es
realitzaran seguint el pla d’acollida establert pel departament d’orientació.

6.5.3. Famílies.
S’establiran els canals de comunicació habituals amb les famílies d’alumnes de centre

(GestIB, correu electrònic), en el que se’ls informarà de les mesures bàsiques a adoptar en
matèria de prevenció i contenció front la COVID-19.

Sempre que sigui possible, s’evitarà la presencialitat de les famílies al centre. Es
substituiran les reunions presencials al centre per reunions per mitjans telemàtics. En cas de
fer-se imprescindible una reunió presencial, el professor que ha concertat dita reunió haurà
d’avisar a consergeria del dia i hora de la mateixa per a que quedi registrada. Es farà ús del
GestIB per a fer un registre de la tutoria realitzada.
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6.6.  Coordinació per a la salut.
Al llarg del curs 2021-2022 s’haurà de planificar el 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. D’aquesta tasca se n'ocuparà, principalment, la
Comissió de salut del centre, que ja fa anys que treballa per aconseguir incrementar els
coneixements en matèria de salut entre la comunitat educativa i que, el present curs, haurà de
centrar la seva tasca en la qüestió que motiva el present document, sense oblidar la resta de
temes sobre els que treballa habitualment.

Per altra banda, per poder actuar de la manera més adient possible front els possibles
esdeveniments que es puguin produir, la mateixa Comissió de salut del centre establirà una
coordinació amb serveis externs del centre (sanitat, serveis socials, etc).

6.6.1. Planificació del disseny d’activitats d'educació per
a la salut.

La Comissió de salut del centre planificarà el 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.

6.6.2.  Coordinació amb serveis externs.
Cal reforçar la coordinació entre nivells de l'Administració, per trobar solucions

col·laboratives i adaptades a la realitat de cada centre educatiu que possibilitin el compliment
de les mesures preventives, així com per facilitar la comunicació necessària tant per a la gestió
dels possibles casos o brots de COVID-19, com per a l'atenció d'aquelles situacions de major
vulnerabilitat social.

Aquesta coordinació s’adequarà a cadascun dels escenaris en que es pot desenvolupar
el curs acadèmic.

Amb la Conselleria de Salut.

El centre educatiu, a través de la Comissió de salut, es coordinarà amb el centre de salut
de referència del centre educatiu per a l’abordatge dels possibles casos de COVID-19, així com
per dur a terme les activitats per a l’atenció a l’alumnat amb problemes de salut crònics al
centre.

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.
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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.

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, juntament amb la Conselleria de Salut
establiran les actuacions de promoció de la salut a la comunitat educativa. Aquestes activitats
es coordinaran des de la Comissió de salut del centre.

En funció dels escenaris que es puguin esdevenir al curs acadèmic, la coordinació amb
la Conselleria de salut es realitzarà seguint les següents pautes:

● Escenaris 0,1 i 2:
○ En cas de sospita de COVID-19 amb qualque membre de la comunitat

educativa (alumnes, professors) es contactarà amb el centre de salut i, si
és professor, amb el servei de prevenció de riscos laborals.

○ Es facilitarà tota la informació requerida per les autoritats sanitàries,
per realitzar el seguiment de contactes estrets dels casos confirmats de
COVID-19, seguint el procediment d’estudi de contactes estrets del
Ministeri de Sanitat o del Servei d’Epidemiologia de la Direcció General
de Salut Pública i Participació.

○ Es mantindrà contacte estret amb la Direcció General de Salut Pública
per prendre les mesures oportunes de contenció en la propagació de la
COVID-19, que serà la que determini si el centre ha de passar a
l’escenari 3 o 4.

● Escenaris 3 i 4:
○ Es mantindrà el mateix procediment de comunicació que l’esmentat en

l’escenaris 0, 1 i 2.
○ Si les autoritats sanitàries ho consideren oportú, s’adoptaran mesures

de restricció addicionals.
○ S’establirà comunicació directa amb les autoritats sanitàries per

procedir al pas d’escenari (3  o 4).

Amb els Serveis Socials de les administracions competents en cada cas.

En el cas d'alumnat en situació de vulnerabilitat social per facilitar informació de
serveis disponibles de suport, aliments, xarxes comunitàries o iniciatives veïnals, o per proveir
els recursos necessaris per a una escolarització mixta (presencial i a distància).

En funció dels escenaris que es puguin esdevenir al curs acadèmic, la coordinació amb
els Serveis socials es centrarà en la detecció de vulnerabilitats per part de l’alumnat a l’inici de
curs (escenari A). Tot i que una gran part de l’alumnat del centre és major d’edat, es procedirà a
informar dels casos de vulnerabilitat que requereixin de l’atenció dels serveis socials per
garantir que l’alumne pot continuar amb el curs acadèmic en tots els possibles escenaris.

Amb les entitats locals.
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A través de la coordinació entre centres educatius i entitats locals, es preveuran
accions referides a la utilització d’espais públics per al desenvolupament de l’activitat
educativa, si escau.

En funció de l’evolució del curs acadèmic i els tres possibles escenaris es determinarà si
es requereix l’ús d’espais que no siguin del centre per al desenvolupament de les activitats
lectives del centre.
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7. PLA DE CONTINGÈNCIA DIGITAL.
Al darrrer trimestre del curs 2019/2020, els centres educatius es varen veure obligats

a suspendre la seva activitat lectiva presencial i a substituir-la per altres activitats
d’ensenyament i aprenentatge emprant la modalitat a distància o aplicant recursos en línia. La
transició d’un sistema a l’altre es va produir inevitablement de forma abrupta i tota la
comunitat educativa va haver de reaccionar amb rapidesa per a donar resposta a les noves
circumstàncies. Tot i l’excel·lent mostra de bon fer per part dels docents i dels centres
educatius en general, la incertesa sanitaria actual obliga a preveure una milora en la
digitalització del centre  de cara al curs 2021-2022.

7.1. Finalitats i objectius del pla digital.
Les mesures que es proposen, pretenen ajudar per iniciar el curs amb la màxima

qualitat possible; i aquestes formen part d’un Pla Digital de Contingència; si bé al llarg del curs i
a llarg termini formaran part d’un futur Pla de Digitalització de Centres que comporti
experiències d’innovació i millora educativa.

Els objectius d’aquest pla són:

1. Millorar la competència digital de l’alumnat. Reduir la bretxa tecnològica i la limitació
de les seves conseqüències.

2. Desenvolupar, organitzar i ofertar recursos i estratègies per a l’assoliment de la
competència digital.

3. Col·laborar en la recuperació dels grups d’alumnes que més han patit les dificultats
viscudes.

4. Donar unes directrius a tenir en compte en l'elaboració dels plans de contingència
digitals  dels centres educatius, segons el seu punt de partida.

7.2. Organització digital del centre.
Per tal de facilitar a l’alumnat l’accés a les diferents propostes didàctiques, es fa

necessari tenir activat un entorn digital que permeti la gestió de professors i alumnes en un
entorn segur.

En aquests moments, per tal d’aprofitar la feina feta pel centre al llarg d’aquests darrers
anys, i al ser un dels entorns recomanats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats,
es proposa continuar amb l’entorn GSuite de Google, ja que és un entorn que disposa de
certificat de protecció de dades fet pel Centro Nacional de Inteligencia, CNI, concretament pel
Centro Criptográfico Nacional, CCN-CET.

En el cas que un centre educatiu volgués activar un entorn col·laboratiu propi diferent,
s’hauria de garantir que té prestacions equivalents i un nivell de seguretat validat per alguna de
les agències reconegudes (com per exemple l’AEPD o el CCN-CET del CNI). En aquest darrer
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supòsit, si s’opta per un entorn col·laboratiu propi diferent del GSuite de Google o del Tenant
de Microsoft, el centre haurà d’adjuntar un certificat o informe de validació de seguretat o altre
document equivalent.

L’entorn digital escollit haurà de comptar amb el suport majoritari del claustre de
professorat i del consell escolar (ésser informats en el cas dels centres concertats), i s’ha de
reflectir al ROF.

Els centre educatiu haurà de manifestar per escrit quin entorn digital ha escollit,
certificar que hi ha un acord de claustre i del Consell Social i un compromís d’utilització i
continuïtat d’aquest. També hauran d’especificar si és el primer cop que activen aquest entorn
en el centre educatiu (es cumplimentarà un annex que s’haurà de remetre a Conselleria).

L’IBSTEAM es posarà en contacte amb aquells centres educatius que activen per primer
cop l’entorn digital, per tal de donar-los prioritat en l’assessorament.

7.2.1. Entorn digital d’elecció del centre.
GSuite Google, Tenant Microsoft o altre

Entorn Elegit Curs/Etapa

GSuite Google FPB, CFGM, CFGS, SOIB

Responsable de la consola Coordinació TIC

Si encara no està activat

Responsable contactar amb
IBSTEAM i activar

contacte@ibsteam.es l’1 de setembre de 2021 tindrem
assignat un assessor

7.2.2. Procediment de creació d'usuari digital del centre.
A l’inici de curs, s’han de crear els usuaris de tots els professors i alumnes dins l’entorn

escollit. S’hauria de vetllar per què durant la primera setmana de classe, l'alumnat tingui a la
seva disposició el seu correu electrònic corporatiu, així com la contrasenya. De la mateixa
forma, tot el professorat haurà de disposar de les credencials de l’usuari de centre des del
moment en què se’ls fan les dinàmiques d’acollida.

a. Usuaris professorat

Responsable creació usuaris Coordinació TIC / Dept. Informàtica
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Format elegit (exemple
nomllinatge@centre.xxx)

nllinatge@cifpfbmoll.eu

Moment entrega credencials Inici de curs

b. Usuaris alumnat

Responsable creació usuaris Coordinació TIC / Dept. Informàtica

Subdomini específic alumnes [   ] Sí                 [x] No

Format elegit (exemple
nomllinatge@centre.xxx)

nllinatge@cifpfbmoll.eu

Recollida autorització menors 14 anys No s'aplica al nostre centre

Moment entrega credencials (usuari i
contrasenya)

Inici de curs

Responsable entrega credencials Tutor del grup

7.2.3. Procediment de creació d’aules digitals de cada
mòdul dels diferents cicles formatius.

L’alumnat dels centres educatius hauran de tenir a la seva disposició aules digitals
creades per a cadascun dels mòduls o organitzacions curriculars determinades a dins l’entorn
digital elegit. Així, cada centre decidirà, per cicles, quines aules digitals vol emprar i la forma de
centralitzar-les. D’aquesta manera, els docents crearan les aules digitals necessàries emprant
les eines que ofereix l’entorn digital elegit pel centre o bé d’altres com Moodle, Classdojo, etc.,
seguint sempre les recomanacions fetes per l’AEPD envers la llei de protecció de dades.
L’organització d’aquestes dependrà de la pròpia estructura del centre. En qualsevol cas, s’ha de
garantir que en cada grup d’alumnes s’empri una única plataforma digital per a totes les
matèries.

Es recomana programar, de forma habitual, activitats en les diferents aules virtuals que
requereixin el maneig de diverses eines digitals per consolidar la competència digital bàsica
(dels docents, de l’alumnat i de les famílies) en previsió dels possibles escenaris de
semipresencialitat o confinament totals. Alguns exemples d’actuacions poden ser:

● Dedicar almenys una sessió de treball setmanal amb eines telemàtiques en algunes o en
totes les àrees del currículum.

● En alguns o en tots els nivells de l’educació primària, treballar almenys una de les àrees
del currículum majoritàriament amb eines digitals.
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Aules digitals

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

FPB Classroom

CFGM Classroom, Moodle

CFGS Classroom, Moodle

7.2.4. Procediment d’activació de l’usuari GestIB
famílies.

Responsable de l’activació Secretari/a

Moment 1a quinzena setembre 2021

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

7.3. Competència digital de l’alumnat.
Durant el tercer trimestre del curs 20-21, es va fer una detecció i seguiment de

l’alumnat amb problemes de connectivitat. En aquest aspecte són fonamentals els
coneixements dels tutors, equips directius, professors de l’equip docent i de suport, orientació
educativa, etc. Cal garantir que les ajudes que es puguin donar en aquest sentit vagin a les
famílies que realment ho necessiten.

Per altra banda, la necessitat d’emprar eines digitals per a du a terme les accions
formatives del centre al curs 2020-2021 va posar de manifest la heterogeneïtat de l’alumnat
en relació als coneixements i usos de tecnologies de informació. Per tant, es fa imprescindible
posar en marxa, durant el primer trimestre del curs, accions que millorin la competència digital
de tots els alumnes i homogeneïtzar aquests coneixements en l’alumnat de cada cicle.

En aquesta línia, es proposen les següents accions, amb la fi de millorar la competència
digital de l’alumnat:

● Anàlisi de competències inici de curs (Pla d’acollida).
● Facilitar material formatiu a l’alumnat i programació d’activitats, per familiaritzar als

alumnes en les eines digitals i millorar la seva competència en TIC. Aquestes activitats
aniran adreçades a assolir competències digitals mínimes per al treball en línia (ús de
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correu electrònic, accés a dispositius, familiarització amb l’aula digital…). Aquesta
formació es desenvoluparà en l’escenari A (a principi de curs).

7.4. Vies de comunicació de les famílies i alumnat.
És important evitar emprar comptes de correu personals (tant de l’alumnat com del

professorat), sistemes de missatgeria instantània (WhatsApp, Telegram, …) o comunicar-se
amb l’alumnat a través xarxes socials pròpies, ja que en cap d’aquests casos es garanteix el
compliment de la LGPD.

Cal reduir i centralitzar tota la comunicació centre-alumnat i centre-família a aquells
entorns segurs: GestIB i correus corporatius (el propi creat pel centre en l’entorn digital
escollit o bé l’@educaib.eu).

7.5. Formació en competència digital.
En tot aquest procés és fonamental un bon acompanyament dels centres, dels docents,

de l’alumnat i de les famílies.

La línia prioritària quant a formació, a curt termini, és l’activació d’un entorn digital en
els centres i tot el que això suposa quant a assessorament i empoderament dels equips
directius, dels coordinadors TIC dels centres i dels claustres de professorat, així com de
l’alumnat i de les seves famílies; i amb l’objectiu de poder aplicar el Pla digital de Contingència,
s’han previst actuacions adreçades a docents, alumnes i famílies que es concreten a
continuació.

7.5.1. Formació als docents.
Davant la necessitat de formar i dotar d’una competència digital bàsica als docents de

les Illes Balears, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, oferirà tota una sèrie
d’activitats formatives amb aquest objectiu. Tota aquesta oferta estarà centralitzada per
l’equip IBSTEAM, amb la col·laboració dels CEP i del Servei de Normalització Lingüística i
Formació. En una fase inicial del Pla de contingència digital, s’ha de començar amb el nivell més
bàsic de formació, però amb intenció d'anar assolint altres aspectes de la competència digital
dels docents (tal i com defineix la Comissió Europea), que van més enllà del maneig de les eines
digitals, tals com temes de salut, medi ambient, seguretat o netiqueta.

Les línies estratègiques de formació seran les especificades en el Pla Quadriennal de
Formació Permanent del Professorat. La intenció és crear una estructura de formació en
cascada, per tal d’aconseguir empoderar els centres educatius, aconseguir que hi hagi uns
referents interns del propi claustre de professorat i dotar-los del merescut reconeixement.

Les formacions d’àmbit en competència digital seran compatibles amb al material
formatiu en competència digital que pugui facilitar el centre relacionades amb qualsevol de les
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línies estratègiques d’aquest Pla, tant si van en la línia d'adquisició i millora de la competència
digital docent (com per exemple la revisió dels plantejament didàctics i de la metodologia amb
recursos digitals) com si es fonamenta amb altres continguts.

7.5.2. Formació a l’alumnat.

a. Planificació activitats inicials formatives per l’adquisició de la competència digital
bàsica.

Concepte Responsable Moment en què es farà

GSuite Bàsic (emails, drive,
classroom, meet)

Tutors / Coordinació TIC 1ª setmana del curs

b. Planificació activitats formatives de consolidació.

Concepte Responsable Moment en què es farà

GSuite Mitjà (Site, …) 1r Trimestre del curs

7.5.3. Formació de les famílies.
Activitats adreçades a l’acompanyament de les famílies en l’adquisició de competència digital.

Concepte Responsable Moment en què es farà
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7.6. Desenvolupament d’accions en competència digital
en els diferents escenaris.
Independentment de l’escenari en què ens trobem, s’ha de continuar treballant en tot allò
iniciat durant el curs 2020-2021 envers el pla digital de centre, partint dels següents aspectes
fonamentals:

● Facilitar  als docents material en la millora de la seva competència digital.
● Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat.
● Continuació amb l’activació d’aules virtuals i mecanismes unificats de comunicació amb

les famílies.
● Préstec de dispositius a alumnat vulnerable.
● Detecció de necessitats de connectivitat (del centre i de l’alumnat).

7.6.1. Escenari de nova normalitat (nivell d’alerta 0) i
nivells d’alerta 1 i 2.

● Ensenyament presencial.
● Formació als docents en competència digital bàsica.
● Formació inicial en competència digital per a l’alumnat.
● Planificació d’activitats de consolidació de la competència digital.
● Activació aules virtuals i mecanismes unificats de comunicació amb les famílies.

7.6.2. Accions a desenvolupar en l’escenari 3 i 4 (amb
mesures restrictives).

● Ensenyament presencial o semipresencial.
● Préstec de dispositius a alumnat vulnerable.
● Detecció de necessitats de connectivitat.
● Ensenyament a distància per si es dóna el cas excepcional que s’hagi de suspendre

l’activitat lectiva presencial.
● Horari setmanal de classes totals o parcials en streaming.
● Préstec de dispositius a alumnat vulnerable.
● Detecció de necessitats de connectivitat.
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7.7. Equipament tecnològic.
Sembla molt evident la necessitat que l’alumnat disposi d’uns recursos tecnològics

mínims a casa seva. Cada centre tindrà autonomia per a decidir si als alumnes els cal emprar
dispositius individuals com a recurs.

De manera general, en els centres que acordin que cada alumne necessita un dispositiu
individual, hauran d’admetre la utilització dels dispositius portàtils que tinguin les famílies.
Podran establir uns requisits tècnics i de compromís d’ús mínims, com per exemple, que es
puguin integrar en la plataforma digital emprada, que tingui suficient capacitat per instal·lar els
aplicatius que calguin, acceptar les restriccions d’accés a determinades pàgines, etc.

En els centres on decideixin emprar un dispositiu concret en algun nivell educatiu,
hauran d’analitzar les peticions familiars a emprar un dispositiu propi, diferent de l’establert pel
centre, sempre que aquest s’adapti als requisits tècnics i de compromís d’ús definits pel centre.
Es recomana no fer compres massives i precipitades fins tenir un Acord Marc definit.

En qualsevol dels casos, s’ha de vetllar per a què cap alumne es quedi sense dispositiu,
ja sigui per falta de recursos econòmics o bé per ser alumne de risc al COVID-19 o altres
circumstàncies excepcionals degudament justificades que li impedeixin fer classes presencials.
Sota aquesta premisa, definim els següents requisits:

● El centre farà una previsió de possibles dispositius necessaris per a alumnat al que
calgui ajudar i al qual seria necessari fer préstec (famílies amb més de dos fills
escolaritzats, famílies amb falta de recursos econòmics, alumnat de risc al COVID-19
que no pot assistir al centre per motius degudament justificats i que no disposi de
dispositiu propi, o d’altres situacions conegudes pel centres). Per a fer aquesta detecció
serà fonamentals la coordinació dels diversos professionals que es comuniquen amb les
famílies (tutors, membres dels equips directius, professors de l’equip docent i de suport,
orientadors educatius, TISOC/PTSC, serveis socials del municipi, etc).

● El centre facilitarà diverses formes de financiació per a l'obtenció dels dispositius
concrets suggerits pel centre.

● En el cas que el centre opti per emprar com a recurs un dispositiu individual concret,
acordarà per majoria de claustre i de Consell Social (informarà, en el cas dels centres
concertats) el seu compromís de reducció de despeses de les famílies.

● El centre haurà de permetre l‘ús dels dispositius propis de les famílies sempre que
aquests reuneixin els requisits tècnics i de compromís d’ús definits pel centre.

En qualsevol dels casos, és necessari garantir al màxim la continuïtat entre etapes. En
aquest sentit, s’han d’establir mesures que permetin optimitzar els dispositius entre les
diferents etapes.

a. Dispositiu per l’alumnat.

Si hi ha distintes situacions en funció del curs/etapa, emplenar una taula per cada cas.
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Curs/Etapa FPB, CFGM, CFGS

Dispositiu per l’alumnat [   ] Dispositius del centre un per alumne
[X] Dispositius del centre carretons compartits
[   ] Les famílies compren/aporten el dispositiu

Tipus de dispositiu Ordinadors portàtils

- Carretó B000 24 ChromeBooks

- Carretons Dept.
Informàtica

15 Ordinadors portàtils

7.8. Recursos humans.
Per ajudar a la implementació de la plataforma, formació, etc, cada centre tindrà

assignat un assessor digital de referència (de l’IBSTEAM).
Pel que fa a les reparacions i manteniment d’equips i de xarxes informàtiques, es

continuarà amb el procediment usual (donar d’alta una incidència quan aquesta succeeixi i el
servei encarregat s’hi posarà en contacte amb la major brevetat possible).

El centre disposa d’una Comissió TIC, que aborda funcions tant de caire tècnic com
pedagògic. Amb les hores totals de la quota assignada, s’ha d’intentar que disposi del màxim
nombre d’hores per a desenvolupar aquesta tasca. En un futur Pla de Digitalització, es preveu
tenir una reserva d’hores per a dotar de l’organització mínima als centres, així com de
l’acompanyament extern i formatiu que els cal.

Aquesta Comissió TIC del centre, té un coordinador, persona de contacte amb
l’assessor digital pedagògic de referència (de l’IBSTEAM) i amb el Servei de Tecnologies de la
Informació a l’Educació. Amb el fi d'aconseguir una formació en cascada, als membres de la
comissió se’ls oferirà una formació específica. A més, en el futur Pla de Digitalització dels
Centres, està previst que els coordinadors formin part d’una xarxa junt amb els assessors de
l’IBSTEAM.

Responsable inventari recursos digitals Secretari/a  / Coordinació TIC
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ANNEX 1. AFORAMENT D’AULES I ESPAIS.

BLOC A

Planta Espais m2 aprox. Aforament màxim
persones

Escenaris 0,1 i 2

Aforament màxim
persones

Escenaris 3 i 4

BAIXA

Sala professorat 62,09 43 28

Hall 69,18 48 31

Cafeteria 200,25 139 89

Sala de Juntes 30,67 21 14

Despatx 9,00 6 4

DIOP - Dept. FOL 20,81 14 9

Sala d’actes 127,68 89 57

Dept. Comerç 15,05 10 7

Biblioteca 86,72 60 38

Sala de reunions 1 14,68 10 6

Sala de reunions 2 11,35 8 5

A-000 28,70 20 13

Planta Espais m2 aprox. Aforament màxim
persones

Escenaris 0,1 i 2

Aforament màxim
persones

Escenaris 3 i 4

PRIMERA

A-100 60,63 42 27

A-101 36,12 25 16

A-104 57,66 40 26

A-105 57,08 40 25

A-107 60,63 42 27

A-109 56,44 39 25

A-111 57,08 40 25
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A-112 29,03 20 13

A-113 29,22 20 13

Laboratoris m2 aprox. Aforament màxim
persones

Escenaris 0,1 i 2

Aforament màxim
persones

Escenaris 3 i 4

A-114 79,66 55 35

Planta Espais m2 aprox. Aforament màxim
persones

Escenaris 0,1 i 2

Aforament màxim
persones

Escenaris 3 i 4

SEGONA

A-200 60,63 42 27

A-201 28,06 19 12

A-202 28,38 20 13

A-204 36,18 25 16

A-206 60,76 42 27

A-207 28,88 20 13

A-208 56,44 39 25

A-209 60,63 42 27

A-210 44,32 31 20

Tallers m2 aprox. Aforament màxim
persones

Escenaris 0,1 i 2

Aforament màxim
persones

Escenaris 3 i 4

A-203 63,47 44 28

Laboratoris m2 aprox. Aforament màxim
persones

Escenaris 0,1 i 2

Aforament màxim
persones

Escenaris 3 i 4

A-212 85,53 59 38

BLOC B

Planta Espais m2 aprox. Aforament
màxim persones
Escenaris 0,1 i 2

Aforament
màxim persones

Escenaris 3 i 4
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BAIXA

B-000 56,78 39 25

B-001 42,09 *

B-001 (Aula) 22,88 16 10

Tallers m2 aprox. Aforament
màxim persones
Escenaris 0,1 i 2

Aforament
màxim persones

Escenaris 3 i 4

B-002 125,89 *

B-002 (Aula) 59,62 41 26

B-003 86,52 *

B-003 (Aula) 48,78 34 22

B-004 126,55 *

B-004 (Aula) 83,03 58 37

Planta Espais m2 aprox. Aforament
màxim persones
Escenaris 0,1 i 2

Aforament
màxim persones

Escenaris 3 i 4

PRIMERA

Departament Sanitat 14,08 10 6

Tallers m2 aprox. Aforament
màxim persones
Escenaris 0,1 i 2

Aforament
màxim persones

Escenaris 3 i 4

B-101 65,19 *

B-101 (Aula) 38,68 27 17

B-103 10,13 7 4

B-104 86,37 *

B-104 (Aula) 47,85 33 21

Laboratoris m2 aprox. Aforament
màxim persones
Escenaris 0,1 i 2

Aforament
màxim persones

Escenaris 3 i 4

B-100 125,15 *

B-100  (Aula) 53,30 37 24

B-102 90,25 *
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B-102 (Aula) 42,07 29 19

B-105 126,69 *

B-105 (Aula) 44,30 31 20

BLOC C

Planta Espais m2 aprox. Aforament
màxim persones
Escenaris 0,1 i 2

Aforament màxim
persones

Escenaris 3 i 4

BAIXA

C-100 23,43 16 10

C-201 63,49 *

C-201 (Aula) 49,36 34 22

C-202 61,72 *

C-202 (Aula) 47,50 33 21

C-300 34,57 24 15

C-401 61,79 43 27

C-402 64,84 46 29

Tallers m2 aprox. Aforament
màxim persones
Escenaris 0,1 i 2

Aforament màxim
persones

Escenaris 3 i 4

C-101 Tecnologia 101,61 *

C-101 (Aula) 39,91 28 18

C-301 131,55 *

C-301 (Aula) 36,07 25 16

C-400 35,13 *

C-400 (Aula) 26,68 19 12

Planta Espais m2 aprox. Aforament
màxim persones
Escenaris 0,1 i 2

Aforament màxim
persones

Escenaris 3 i 4
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PRIMERA

C-410 Dept.Informàtica 34,38 24 15

C-410 Despatx 12,90 9 3

Aules m2 aprox. Aforament
màxim persones
Escenaris 0,1 i 2

Aforament màxim
persones

Escenaris 3 i 4

C-210 95,25 *

C-210 (Aula) 45,14 31 20

C-310 94,16 *

C-310 (Aula) 46,98 33 21

*Per establir els aforaments de les aules-taller, laboratoris i espais similars, l’àrea útil
corresponent s’ha establert considerant únicament aquella àrea disponible a l’espai-aula, sense
considerar l’espai de taller que disposa de material específic.. En aquest espais no es poden fer
pràctiques i teoria de manera simultània.
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