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PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ COVID FAMÍLIES 

 
  
Des de l’IES COTES BAIXES demanen l’estreta  col·laboració i coresponsabilitat de les famílies 
amb la resta de la comunitat educativa en el compliment de totes i cada una de les mesures 
previstes que, sens dubte, intenten crear un entorn escolar saludable i garantir una tornada a 
l’institut segura. 

 
MESURES A PRENDRE  SEGUIDA LA INCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT 
 

• Les famílies o el propi alumnat (en cas de ser major d’edat) hauran d’emplenar una declaració 
responsable que s’entregara en la jornada d’acollida per a garantir el seu compromís amb el 
compliment de les normes de salut i higiene (s’adjunta model per si de cas s’extravia). 

 
 
MESURES PER A LA LIMITACIÓ O CONTROL DEL CONTACTE INTERPERSONAL 
 

1. EN EL DESPLAÇAMENT AL/DEL CENTRE EDUCATIU: 
 

• Com a norma general, es mantindrà una distància interpersonal d'almenys d'1,5 metres en les 
interaccions entre les persones de la comunitat escolar en tot el recinte educatiu. 

• Es fomentarà, amb la finalitat de limitar els contactes, el transport actiu (desplaçament a peu o amb 
bicicleta) al centre educatiu. 

 
2. NO S’HA D’ASSISTIR AL CENTRE  
 
No pot accedir al centre educatiu l’alumnat que es trobe en alguna de les circumstàncies següents: 
 
• En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19. 
• Quan es troben en situació d’aïllament per haver sigut positius per a la COVID-19. 
• En cas que s’estiga esperant el resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular. 
• En cas d’estar en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada de 

COVID-19 o amb símptomes compatibles. 
 
Es considera que una persona presenta simptomatologia compatible amb la infecció per SARS-CoV-2 
quan presenta una infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada amb febre, tos i sensació de falta 
d’aire. En alguns casos també pot haver-hi disminució del gust i de l’olfacte, esgarrifances, mal de 
gola, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits (aquests són els símptomes que 
actualment defineix el Ministeri de Sanitat, però es poden sotmetre a canvis). 
 
En aquesta circumstància, s’ha de contactar amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) que li pertany 
i/o mitjançant l’app GVA Coronavirus per a mòbils. També es pot demanar consulta amb el seu 
professional sanitari de referència a través de citaweb: 
 [http://coronavirusautotest.san.gva.es/citacoronavirus-registro-va.html].  
 
 
3. ESCOLARS QUE PRESENTEN CONDICIONS ESPECIALS DE SALUD: 
 
• L'alumnat que presenta condicions de salut que els fa més vulnerables per a COVID-19 (com, per 

exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, 
immunodepressió o hipertensió arterial), podran acudir al centre, sempre que la seua condició 
clínica estiga controlada i així ho permeta, mantenint mesures de protecció rigoroses, excepte 
indicació mèdica de no assistir. 
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4. MESURES ORGANITZATIVES EN EL CENTRE EDUCATIU PER AL MANTENIMENT DEL 

DISTACIAMENT INTERPERSONAL. 
 
Al nostre centre: 
• Hi haurà zones d’entrada i eixida assignades que tots hauran de respectar. 
• Serà imprescindible mantenir la distància interpersonal d’almenys 1,5 metres en les interaccions 

entre les persones de la comunitat escolar en tot el recinte educatiu. 
• S’haurà de respectar els aforaments dels llocs comuns correctament assenyalats. 
• Hi haurà senyalització horitzontal a les vies de circulació. És necessari un trànsit per l’interior de 

l’edifici ordenat i amb manteniment de la distancia de seguretat. S’ha de circular per la zona indicada 
per a cada direcció. 

• La utilització de les escales també estarà regulada amb distància física d’1,5 metres entre cada 
persona i sense tocar les baranes en un únic sentit. 

• L’accés a les aules (amb portes obertes i ventilades) ha de ser ordenat i mantenint la distància de 
seguretat. 

• Hi haurà una organització/distribució de les aules per a garantir la seguretat d’1,5 m de separació. 
• Si hi ha canvi de classe, quan l’alumnat entre a l’aula ha de desinfectar la seua taula i cadira amb 

el material que hi haurà al seu abast, així com els diferents dispositius i/o material que vaja a utilitzar. 
• Es farà formació sobre este pla a tot l’alumnat en la jornada d’acollida. 

 
 

5. PATIS 
• A fi de mantindre les mesures de distanciament al pati o esbarjo, al nostre centre: 

o Ús obligatori de la mascareta. 
o Es garantirà que es respecte la distància de seguretat a l'eixida i retorn a l'aula. 
o Si les condicions climatològiques no permeten accedir al pati exterior i el centre no disposa 

d'espais alternatius, l'alumnat romandrà, preferentment, a la seua aula sota la vigilància de 
l'últim professor o professora amb el qual ha estat. En aquest cas es procurarà mantindré 
l'aula ventilada durant l'esbarjo. 

 
6. CANTINA 

• El centre donarà servei de cantina el curs 20/21 sempre respectant les mesures 
biosanitàries corresponents a la seua activitat. 

• El servei de cantina per l'alumnat només es donarà a l'hora dels patis. 
• L'alumnat no podrà accedir a l'interior de la cantina, serà atés en dos mostradors que donen 

a l'exterior. 
• Es mantindrà la distància de seguretat de 1,5 m en tot moment en la cua dels mostradors. 
• Els gots, plats, etc... seran tots d'un sol ús. 

 
 
7. INTERACCIONS AMB PERSONES EXTERNES A L’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 
La comunicació amb les famílies i els responsables legals de l’alumnat es realitzarà de manera preferent 
per telèfon, correu electrònic, missatges o correu ordinari i es facilitarà que el màxim de gestions 
puga realitzar-se de forma telemàtica 
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8. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES I SERVEIS COMPLEMENTARIS DE 
TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU. 

 
El programa anual d'activitats complementàries i extraescolars del curs 2020-2021 s'ajustarà a 
l'evolució de la pandèmia COVID-19, i es promouran especialment les activitats complementàries que 
es desenvolupen fora del centre educatiu.  

 
Funcionament de les extraescolars i complementàries: 
 
•  Es podran organitzar aquestes activitats sempre que es puga garantir la distància mínima 

interpersonal d’1,5 metres, i que, a més, es dispose d'un registre amb la relació de l'alumnat 
assistent. 

• Ús obligatori mascareta. 
• Si s’utilitza transport escolar col·lectiu: 

L’ús de la mascareta és obligatori 
Hi haurà distribució de seients 
Els alumnes faran cua amb distància física i entraran de manera ordenada: els primers de la cua 
ocuparan els seients de darrera. La baixada es farà en ordre invers  
Abans de pujar i baixar del vehicle , els alumnes hauran de desinfectar-se les mans amb gel 
hidroalcohòlic. 

 
9. ÚS DE MASCARETES 
• Cal ajustar-se al que disposa l’apartat 1.3 de la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la Conselleria 

de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i 
complementàries de l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la 
COVID-19 (DOGV 18/07/2020). 

• L'ÚS SERÀ OBLIGATORI. 
• L’obligació de l’ús es refereix a mascaretes, preferentment higièniques i quirúrgiques homologades,  

així com l’ús adequat d’aquestes, és a dir, que ha de cobrir des de la part del septe nasal fins ala 
barbeta inclosa. No es permet l’ús de mascareta amb vàlvula exhaladora. 

• El centre comptarà amb mascaretes quirúrgiques per a utilitzar en el cas que algú inicie símptomes, 
mentre s'activa el seu aïllament i aplicació de protocol de gestió de casos. A més, en cas de 
necessitat, comptarà amb mascaretes higièniques per a l’alumnat en cas d’oblit, deterioració o 
altres contingències.  

• És recomanable dur una mascareta de reserva per si de cas es cau a terra, es perd, es trenca,….., 
així com gel hidroalcohòlic d'ús personal. 

 
 
 
MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 
 
PRINCIPALS MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL A COMPLIR PER L’ALUMNAT: 

• Rentada de mans de manera freqüent i meticulosa, durant almenys 40 segons amb aigua i sabó. Si 
no és possible o de manera complementària es pot utilitzar la desinfecció durant 20 segons amb gel 
hidroalcohòlic (al centre hi haurà disponibilitat de dispensadors de solució hidroalcohòlica en 
les zones d’accés i eixida del centre, a les aules i en punt estratègics per a garantir la correcta higiene 
de mans) 

• Evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca. 
• En tossir o esternudar, cal cobrir la boca i el nas amb el plec del colze 
• Per a eliminar secrecions respiratòries s’utilitzaran mocadors d’un sol ús, que han de tirar-se a 

una paperera amb bossa 
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MESURES PER A LA NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ 

Amb l’objectiu de mantindre un ambient sa en les instal·lacions del nostre centre: 
 
• Es ventilaran de manera diària les instal·lacions a utilitzar com a mínim durant cinc-deu minuts, 

abans de l’inici de les activitats 
• Es reforçarà la neteja i desinfecció de les instal·lacions, dels lavabos i dels llocs comuns. Es posarà 

èmfasi en superfícies, poms de les portes, taules, telèfons, ratolins d’ordinador i altres utensilis, 
ferramentes, màquines, aplics de llum, baranes i passamans.. 

• Es farà una correcta gestió dels residus. 
 
 
GESTIÓ DE LA SOSPITA DE CASOS ALS CENTRES EDUCATIUS 

 
POSSIBLES CASOS D’ALUMNAT: 
 
El centre compta amb un responsable COVID-19 que tindrà les funcions de: 

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

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

• Contactar amb la família o tutor/a legal per a comunicar l’aparició de símptomes de sospita i perquè 
hi vagen a recollir l’alumne o alumna. 

 
El centre té habilitat un “espai COVID-19” separat, d’ús individual, per a possibilitar l’aïllament de qualsevol 
persona que inicie símptomes compatibles amb COVID-19 i espere ser traslladada i que se n’informe la 
família. 
 
En el supòsit de sospita que un alumne presente simptomatologia compatible amb “covid-19”, cal col·locar-
li una mascareta quirúrgica. La persona adulta que haja detectat el cas, llevat que siga una persona 
vulnerable, s’ha de quedar amb l’alumne o alumna, fins que un/a familiar o tutor/a el/la vaja a buscar. S’ha 
d’evitar que altres persones adultes del centre educatiu entren en contacte amb l’alumne o alumna per a 
evitar possibles contagis. 
 
S’ha d’acompanyar a l’espai COVID-19, comunicar a la direcció del centre i a traves del responsable COVID-
19 contactar amb la família, que ha d’activar el circuit d’atenció sanitària contactant amb el seu centre de 
salut d’atenció primària de referència i seguir les instruccions d’aquest. La marxa de l’alumne o alumna del 
centre escolar s’ha de procurar fer en un vehicle particular i no en transport públic col·lectiu. 
 
 
 

 
 
 

 


