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NO S'HA D'ASSISTIR A CLASSE

No pot accedir al centre educatiu l ʼalumnat 
que es trobe en alguna de les circumstàncies 
següents:

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

• Quan es troben en situació dʼaïl lament per 
haver sigut positius per a la COVID-19.

• En cas que sʼestiga esperant el resultat 
dʼuna PCR o una altra prova de diagnòstic 
molecular.

• En cas dʼestar en quarantena domicil iària 
per ser contacte estret dʼalguna persona 
diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes 
compatibles.



QUINA SIMPTOMATOLOGIA 
ÉS COMPATIBLE AMB LA 

INFECCIÓ PER COVID-19?

• Es considera que una persona presenta
simptomatologia compatible amb la infecció per
SARS-CoV-2 quan presenta una infecció respiratòria
aguda dʼaparició sobtada amb febre, tos i sensació
de falta dʼaire. En alguns casos també pot haver-hi
disminució del gust i de l ʼolfacte, 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, sʼha de contactar amb
el centre de salut de referència I comunicar-ho.



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, malalt ies 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.



DE CASA AL CENTRE

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.



MESURES ORGANITZATIVES EN EL 
CENTRE EDUCATIU PER AL 

MANTENIMENT DEL 
DISTACIAMENT INTERPERSONAL.



ü Respectar les zones dʼentrada i eixida al centre educatiu assignades.

ü A les diferents entrades, l 'alumnat disposarà de gel hidroalcohòlic i haurà de fer ús d'el l.

ü Mantenir la distància interpersonal dʼalmenys 1,5 metres en les interaccions entre les persones de
la comunitat escolar en tot el recinte educatiu.

ü Respectar els aforaments dels l locs comununs.

ü Respectar la senyal i tzació hor i tzontal del centre a les vies de
circulació. És necessar i un trànsi t per l ’ in ter ior de l ’edi f ic i ordenat i amb manteniment de
la distància de seguretat . S’ha de circular per la zona indicada per a cada direcció.

ü La uti l ització de les escales també estarà regulada amb distància fís ica dʼ1,5 metres entre cada pe
rsona i sense tocar les baranes en un únic sentit.

ü Lʼaccés a les aules (amb portes obertes i venti lades) ha
de ser ordenat i mantenint la distància de seguretat.

ü Respectar l ʼ organització/distr ibució de les aules que tenen les taules separades amb una distància
d'1,5 m.

ü En els canvis de classe , quan lʼalumnat entra a lʼaula ha de desinfectar la seua
taula i cadira amb el material que hi haurà al seu abast, així com els diferents disposit ius i /o
material que vaja a uti l itzar.



ACCÉS I 
CIRCULACIÓ 
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PATIS



ü El cente compta amb dos horaris de patis diferenciats. Un per a ESO/FP i altre per 
a Batxillerat.

ü Cal seguir la senyalètica per eixir i entrar al pati mantenint les mesures de seguretat.

ü A fi de mantindre les mesures de distanciament al pati:

• Ús obligatori de mascaretes, excepte quan s'esta menjant o bevent.

• Garantir que es respecte la distància de seguretat a l'eixida i retorn a l'aula.

• Si les condicions climatològiques no permeten accedir al pati exterior i el centre no dispo
sa 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 cal procurar mantindré l'aula ventilada durant l'esbarjo.

ü No es podran dur a terme activitats esportives al pati.



CANTINA

ü El centre donarà servei de cantina el curs 20/21
sempre respectant les mesures
biosanitàries corresponents a l'activitat econòmica
d'aquesta.

ü El servei de cantina per l'alumnat només es
donarà a l'hora dels patis.

ü L'alumnat no podrà accedir a l ' interior de la 
cantina, serà atés en dos mostradors que donen a 
l 'exterior, un per a cada ensenyament en el cas del 
pati de l'ESO i FP.

ü Es mantindrà la distància de seguretat de 1,5 m 
en tot moment en la cua dels mostradors.

ü Els gots, plats, etc... seran d'un sol ús.



L'alumnat de FP que tinga permís i el major d'edat poden eixir a l'exterior en l'hora dels patis per la porta EXTERIOR 2



ÚS DE LA MASCARETA
ü L'ÚS SERÀ OBLIGATORI al l larg de tota la jornada escolar,

EXCEPTE en casos degudament justificats per motius mèdics.

ü Lʼobligació de lʼús es refereix a mascaretes, preferentment
higièniques i quirúrgiques homologades, així com lʼús
adequat dʼaquestes, és a dir, que ha de cobrir des de la part
del septe nasal fins a la barbeta inclosa. No es permet l ʼús de
mascareta amb vàlvula exhaladora.

ü El centre comptarà amb mascaretes per a util itzar en el cas
que algú li cau al terra o se li trenca.

ü Es 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.

ü No portar la mascareta o no fer ús d'el la de manera
adequada serà considerada com una falta greument
perjudicial per la convivència en el centre i s'apl icaran les
corresponents mesures discipl inàries que marca la
normativa.



MESURES DE PREVENCIÓ 
PERSONAL

ü 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 uti l i tzar la desinfecció durant
20 segons amb gel hidroalcohòl ic (al centre hi haurà
disponibi l i tat de dispensadors de solució hidroalcohòl ica en
les zones dʼaccés i e ixida del centre, a les aules i en punt
estratègics per a garantir la correcta higiene de mans).
Almenys 5 vegades al l larg de la jornada escolar.

ü Rentada de mans amb gel en cas de compartir material,
així com la disenfecció d'aquest material.

ü Evitar tocar-se el nas, els ul ls, la boca i la mascareta.

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

ü Per a el iminar secrecions respiratòries sʼuti l i tzaran
mocadors dʼun sol ús, que han de tirar-se a una paperera
amb bossa.



SOSPITA DE 
CASOS



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

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

ü La coordinació i la comunicació amb el centre de salut dʼatenció primària de referència, amb
el centre de salut pública i amb les famíl ies de lʼalumnat.

ü Contactar amb la famíl ia o tutor/a legal per a comunicar l ʼaparició de símptomes de sospita i
perquè hi vagen a recoll ir l ʼa lumne o alumna.

ü Tots els centres educatius han de tindre habil itat un “espai COVID-19” separat, dʼús individual,
per a possibi l itar l ʼaï l lament de qualsevol persona que inicie símptomes compatibles amb COVID-
19 i espere ser trasl ladada i que se nʼinforme la famíl ia.

ü En el supòsit de sospita, per iniciar símptomes en el centre, cal col·locar-l i una mascareta
quirúrgica. La persona adulta que haja detectat el cas, l levat que siga una persona vulnerable,
sʼha de quedar amb lʼalumne o alumna, fins que un/ a famil iar o tutor/a el /la vaja a buscar. Sʼha
dʼevitar que altres persones adultes del centre educatiu entren en contacte amb lʼalumne o
alumna per a evitar possibles contagis.

ü Sʼha dʼacompanyar a lʼespai COVID-19, comunicar a la direcció del centre i contactar amb la
famíl ia(a través del coordinador COVID). La famíl ia ha dʼactivar el circuit dʼatenció
sanitària contactant amb el seu centre de salut dʼatenció primària de referència i seguir les
instruccions dʼaquest. La marxa de lʼalumne o alumna del centre escolar sʼha de procurar fer en
un vehicle particular i no en transport públic col·lectiu.



ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS



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( a l'exterior).

ü Els centres podran organitzar aquestes activitats sempre que es puga garantir la distància
mínima interpersonal dʼ1,5 metres, i que, a més, es dispose d'un registre amb la relació de
l'alumnat assistent.

ü L'ús de la mascareta en les activitats extraescolars i complementàries és obligatori .

Si sʼuti l itza transport escolar col·lectiu:

ü Lʼús de la mascareta és obligatori.

ü Hi haurà distribució de seients.

ü 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.

ü Abans de pujar i baixar del vehicle , els alumnes hauran de desinfectar-se les mans amb gel
hidroalcohòlic.



DECLARACIÓ 
RESPONSABLE

Les famílies o alumnat major d'edat
hauran d'emplenar una declaració
responsable, que serà elaborada
conjuntament per la Conselleria de
Sanitat universal i Salut Pública i la
Conselleria d'Educació Cultura i Esport,
per a garantir el seu compromís amb
el compliment de les normes de salut i
higiene per a l'alumnat.






