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1.- INTRODUCCIÓ 

 

Amb la finalitat de complir la Resolució conjunta del conseller d’Educació, 

Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 25 de setembre 

de 2020 per la qual es modifica  la Resolució  conjunta de 3 de setembre de 

2020  que modifica la Resolució conjunta de 6 de juliol de 2020 i juntament amb 

els darrers protocols establerts a la Resolució de 10 de novembre de 2020 per 

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

coordinació i d’organització i funcionament  per fer front a la crisi sanitària 

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

comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-21 s’han contemplat 

els següents escenaris i accions: 

 

TIPOLOGIA ESCENARIS 

Escenari A: Nova normalitat 

Escenari B: Amb mesures restrictives 

Escenari C: Confinament 

 

Inici activitats lectives curs setembre 2020/21 amb l’escenari B, de forma  

esglaonada: 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

14 setembre 1r -2n EP 

15 setembre 3r – 4t EP 

16 setembre 5è – 6è EP 

EDUCACIÓ INFANTIL 

10 setembre 4t EI 

14 setembre 5è EI 

15 setembre 6è EI 

 

 

 

 



PLA DE CONTINGÈNCIA COL·LEGI “NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN” EIVISSA                                     

5 

 

ESO - BATXILLERAT 

11 setembre 2n BATX 

16 setembre 3r ESO 

17 setembre 1r i 2n ESO 

18 setembre 3r PMAR- 4t PRAQ- 1r BATX 

21 setembre 4t ESO 

 

 

Ensenyament presencial 

 

2n cicle EI 

1r,2n,3r,4t,5è,6è EP 

1r- 2n ESO 

3r PMAR 

4t PRAQ 

2n BATXILLERAT 

 

Ensenyament semipresencial (amb l’assistència de l’alumnat en dies alterns) 

 

3r ESO 

4t ESO 

1r BATXILLERAT 

 

Finalització activitats lectives 

 

22 juny 2021 2n CICLE EI – E.PRIMÀRIA- ESO – 1r BATXILLERAT 

28 maig 2021 2n BATXILLERAT 

 

 

 

 

 



PLA DE CONTINGÈNCIA COL·LEGI “NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN” EIVISSA                                     

6 

● ESCENARI B 

 

 

ESCENARI B 

 

 

✔ Ensenyament presencial i semipresencial. 

✔ Mesures de prevenció, seguretat i higiene. 

✔ Inici serveis complementaris: menjador, escola matinera 

✔ Inici tallers extraescolars 

✔ Reducció de ratios: redistribució dels  alumnes i dels espais. 

✔ Adopció de torns en l’ensenyament semipresencial. 

✔ Activació de mecanismes unificats de comunicació  amb les famílies. 

✔ Pla de digitalització del centre:: 

- Activitats de consolidació per a   l’alumnat. 

- Préstec de dispositius a l’alumnat vulnerable.  

- Detecció de necessitats de connectivitat. 

* En cas de confinament d’algú grup/o en previsió de l’escenari C. 

✔ Col·laboració amb entitats locals: 

 -  Aules de l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa 

(C/ Bes, a 4 minuts del centre). 

- Parc municipal Reina Sofia Carrer Joan Xicó (davant del centre) 
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EQUIP COVID-19 

 

Directora Titular: Sor Antònia Tur 

Directora pedagògica: Maria Luisa Roig 

Caps d’estudis: Maria Costa (ESO-Batxillerat)  

                         Beatriz Menéndez (E. Infantil- E. Primària) 

Assessor tècnic: Jordi Grivé. 

 

COMISSIÓ DE SALUT 

Maria Luisa Roig Riera (directora pedagògica) 

Susana Barriga (mestra i infermera) 

Jose Manuel Ruiz (representant famílies) 

Coordinador COVID-19: Jose Antonio Jiménez (representant professorat) 

Coordinador riscos laborals: Joan Ramon  

Rocío Herranz  Roig (representant equip de suport/orientadora) 

Francisca Roig Riera (representant personal no docent) 

Mónica Yern (centre de salud de referència) 

 

Objectius equip COVID-19 

 

✔ Garantir el compliment dels protocols i fer el seu seguiment. 

✔ Controlar que tota la comunitat educativa n’estigui informada. 

 

 

Coordinació 

 

1) Coordinació amb la Conselleria de salut 

Comissió de salut   centre de salut de Vila (infermera de referència:   

Mónica Yern, telèfon  971397000).  

✔ Equip eduCOVID (seguiment d’alumnes) 

cceducovid@asef.es 

Telèfons: 689516232/689948394 

✔ Per abordar els  possibles casos de COVID-19 i els alumnes amb 

malalties cròniques. 
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✔ Per als casos d’especial complexitat:  

- Servei d’Atenció a la Diversitat 

- Coordinador Educasalut 

- Coordinador Educasalutmental 

 

2) Coordinació amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals 

(seguiment de personal docent i no docent) 

Encarnación Muñoz Roselló 

Servicio Balear de Prevención. 

Telèfons: 971194547/971302130/626061499 

Web: http://www.sbprevencion.es 

 

3) Coordinació amb Serveis Socials 

- Servei de suport 

- Aliments 

- Materials … 

 

4) Coordinació amb entitats locals 

Espais públics (aules Escola turisme del Consell Insular  - Parc Reina 

Sofía de l’ajuntament de la ciutat) 

- Conciliació (quan la  família no pot atendre l’alumnat més enllà de 

l’horari escolar) 

- Policia Tutor. 

 

5) Telèfons  d’interès. 

Telèfons d’informació per a les famílies: 900700222 

Telèfons dubtes generals sobre la COVID: 900101862 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbprevencion.es/
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PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

 

✔ Disseny i implantació d’activitats per a la salut. Es disposarà de material 

didàctic per treballar amb l’alumnat.  

✔ Inclusió a totes les programacions d’aspectes bàsics d’Educació per a la 

salut, com a eix transversal, independentment que a alguna àrea o a 

tutoria es faci (descripció de símptomes de la malaltia, protocols 

d’actuació...) 

http://www.caib.es/sites/diversotats/ca/tractament de la salut als centres 

educatius/ 

✔ Mesures de distància física d’1,5 m entre persones(professorat, alumnat, 

personal d’administració i serveis, proveïdors i visitants en totes les 

activitats que ho permetin, inclosa les entrades i sortides de l’escola).  

✔ Limitació de contactes. Es minimitzaran els canvis d’aula d’alumnes i 

docents. 

✔ Higiene de mans: aigua i sabó (40-60 segons)/ gel hidroalcohòlic(20 

segons). Infografia. 

✔  Higiene respiratòria:tossir o estornudar  cobrint-se la boca i el nas amb 

el colze flexionat o un mocador d’un sol ús. (Infografia) Ventilació espais 

(15 minuts) abans d’iniciar la jornada, després de cada classe i després 

de cada ús. 

✔ Ús de mascareta (infografia). Cartells indicatius de l’ús de mascaretes 

fora i dins l’aula. 

✔ Vigilància de l’absentisme escolar. No s’ha de sol·licitar justificant mèdic. 

Les faltes per motiu de salut seran justificades per mare/pare i/o tutors 

legals. 

✔ Prevenció de l’estigmatització d’estudiants  i persones del centre que 

hagin estat exposats al virus. 

✔ Es prioritzarà l’ús d’espais a l’aire lliure. Es fomentaran les activitats 

exteriors sempre que sigui possible. 

✔ Substitució de les activitats de contacte físic per activitats a l’aire lliure. 

✔ Presa de temperatura diària abans d’anar al centre per part (alumnes,  

professorat i PAS). Si presenten ˃37,5 ºC es quedaran al domicili i                                       

contactaran amb l’equip sanitari. 
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✔ Espais d’atenció al públic protegits per mampares 

✔ S’evitaran aglomeracions. Entrades i sortides escalonades. 

✔ Es retiraran objectes de fàcil accés i manipulació (revistes, calendaris, 

fulletons...) 

✔ Retolació dels espais i senyalització  del seu aforament màxim. 

✔ Habilitació de noves aules: 

o Aula d’informàtica 

o Biblioteca 

o Saló d’actes 

o Taller tecnologia 

o Aula de robòtica 

o Laboratoris 

o Aula de música.. 

 

✔ Habilitació d’un segon menjador (gimnàs). 

✔ Línies al terra amb la direccionalitat i amb separació mínima on sigui 

necessari esperar torn. 

✔ Habilitació d’especialistes per impartir classe (AL,PT, orientador, 

professor de música...) 

✔ Racó COVID-19 dins l’aula amb infografies i informació pedagògica. 

✔ Actuació ràpida davant símptomes COVID-19 entre l’alumnat i/o 

professorat i PAS. Activació protocol. 

✔ Informació i formació de la Comunitat  Educativa. 
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2.- MESURES DE PREVENCIÓ I  PROTECCIÓ. 

 

 

1. Ús obligatori 

de la 

mascareta: 

 

●  En espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o 

que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir 

una distància de seguretat interpersonal. 

● Ús de la mascareta higiènica o quirúrgica que cobreixin el nas i la 

boca  en tot moment en el cas dels adults i els alumnes a partir 

del primer curs d’Educació primària (6 anys), encara que estiguin 

en grups estables de convivència i es mantingui la distància 

interpersonal  d’un metre i mig , excepte en situacions de consum 

d’aliments i begudes i durant la pràctica d’activitat física, activitats 

aquàtiques o l’ús d’instruments musicals de vent, així com els 

supòsits que preveu l’article 6.2 del Reial Decret Llei 21/2020, de 9 

de juny de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació 

(persones amb patologies respiratòries...) BOE núm.163, de 10 de 

juny. 

● És obligatori per als majors de 6 anys, l’ús de qualsevol tipus de 

mascareta, preferentment higièniques o quirúrgiques, que 

cobreixin el nas i la boca en espais a l’aire lliure i en qualsevol 

espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que 

no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal 

(Resolució de 10 de novembre de 2020-BOIB núm.195 de 14 de 

novembre de 2020).    

● L’alumnat de 2n cicle d’Educació Infantil que usi l’escola matinera 

haurà de fer servir la mascareta mentre en faci ús. 

2. Es prioritzarà   

en la mesura 

del possible la 

utilització dels 

espais a l’aire 

lliure per a la 

 

● S’augmentaran  els torns  del pati. 

● S’habilitaran nous espais per patis i Educació Física. 

➢ Jardí + pati cobert. 

➢ Pati gran + jardí. 
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realització de 

les activitats, 

educatives i 

de lleure. 

 

➢ Pati palmeres I/II 

➢ Pati cobert 

➢ Pati gran I/II/III 

➢ Pati terrassa (edifici Via Romana) 

➢ Parc Reina Sofia (a 2 minuts del centre) 

 

 

 

3. S’han 

substituir les 

activitats que 

incloguin 

contacte físic, 

com els 

esports 

d’equip. 

 

● A Educació Física i al   temps d’esplai. 

● Es suprimiran els jocs de contacte i pilota i els que impliquin 

intercanvi d’objectes que suposin un exercici físic excessiu. 

● Es potenciaran: 

-Esports individuals :gimnàstica, ball, patins...   

- Activitats de circ (malabars, comba, baldufes...) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Els espais 

d’atenció al 

públic han de 

comptar amb 

una mampara 

o vidre per 

possibilitar 

l’atenció amb 

més 

 

● Administració 

● Secretaria 

● Cap d’estudis 

● Direcció 

● Sala d’aïllament 
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seguretat.   

 

5. Organització 

de 

desplaçament

s interns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● S’evitaran els dobles sentits i es senyalitzaran al terra amb fletxes 

de dos colors. Les escales  preferiblement amb un sol sentit. 

 

● Tothom portarà  mascareta per a desplaçar-se  (alumnat a partir 

d’EP) 

● El desplaçament de l’alumnat NESE s’organitzarà per no coincidir 

amb els altres. 

● La distància de 1,5 m als passadissos, aules i zones comunes 

estarà senyalitzada. 

● S’allunyaran les taules de les portes. 

● Es limitarà el moviment a l’aula. 

● S’habilitarà l’entrada i la sortida del recinte per portes diferents. 
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6. Ventilació 

instal·lacions. 

 

● Tots els espais del centre es ventilaran diàriament, inclosos els 

passadissos, un mínim de 15 minuts abans d’iniciar la jornada, 

després de cada canvi de classe i després de cada ús (veure 

annex II -Pla de Contingència. 

● Els espais  mantindran les finestres i portes  obertes sempre 

que les condicions climatològiques ho permeten. 

● Es farà servir sempre que sigui possible ventilació creuada 

(finestres o portes de parets oposades) 

● S’instalaran medidors de CO² a les aules i als menjadors. La 

concentració de CO² no podrà superar en cap moment les 800 

ppm. En cas que es superi s’incrementarà la ventilació fins que 

es situï per baix d’aquest indicador. 

● Es faran servir purificadors fixos o portàtils d’aire amb filtres 

HEPA de qualificació igual o superior a H13 que han de 

proporcionar un cabal d’aire net suficient, per almenys, 5 

renovacions per hora de tot l’aire de l’aula o espai. 

-Guia per a la ventilació en aules de l’Institut de Diagnosi 

Ambiental i Estudis de l’Aigua, IDAEA-CSIC: http: 

//www.csic.es/sites/default/files/guia_paraventilacion_en_aulas_

csic-mesura.pdf.  

● Les dependències que tenen  sistemes de ventilació i 

climatització mecànica es mantindran a una temperatura entre 

23-25 ºC a la primavera i estiu i entre 21 i 23 ºC a la tardor i 

hivern.i Es revisarà el nivell  de ventilació perquè la renovació 

de l’aire de l’exterior sigui suficient. 

● Es reforçarà la neteja i el manteniment dels filtres d’aire dels 

circuïts. 

(http://www.mscbs.gob.es/professionales/saludPublica/ccayes/al

ertasActual/nCov-china/documentos/recomendaciones de 

http://www.mscbs.gob.es/professionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-china/documentos/recomendaciones%20de%20operaci%C3%B3n%20y%20mantenimiento.pdf
http://www.mscbs.gob.es/professionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-china/documentos/recomendaciones%20de%20operaci%C3%B3n%20y%20mantenimiento.pdf
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operación y mantenimiento.pdf. 

● Es podran usar ventiladors de sòtil sempre que hi hagi les 

finestres obertes per permetre l’entrada d’aire de l’exterior. 

- http://www.csic.es/sites/default/files/guia_paraventilacion

_en_aulas_csic-mesura.pdf. 

 

http://www.mscbs.gob.es/professionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-china/documentos/recomendaciones%20de%20operaci%C3%B3n%20y%20mantenimiento.pdf
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7. Organització 

ús banys: 

 

 

● Es limitarà el nombre d’alumnes 

● Es senyalitzarà l’aforament màxim  

● Es ventilaran 

● Infografia visible de la correcta neteja de mans 

Disposaran de: 

● Dispensador de paper assecant 

● Sabó líquid o gel hidroalcohòlic, papereres amb bossa, tapa i 

pedal. 

● Neteja mínima : 3 vegades al dia. 

● Es senyalitzarà “lliure/ocupat” 

● No es podrà usar els banys de l’alumnat per persones alienes 

al centre. 

 

8. S’haurà 

d’informar a les 

famílies sobre 

l’horari i les 

zones d’entrada i 

sortida i s’hauran 

de retolar 

aquestes per tal 

d’evitar 

aglomeracions 

als accessos 

 

● Circular informativa a principi de curs i reunió presencial 

/telemàtica. 

● S’usaran fletxes i senyalitzacions per l’organització de recollida 

d’alumnes EI/EP 

● Retolació dels accessos al centre (entrades  i sortides):  

C/Joan Xicó 

C/ Via Romana 

C/ Via Púnica 

● Senyalització distància de seguretat 1,5 m. 

● (Veure annex II del Pla de Contingència) 

 

 

 

 

 

9. S’organitzarà 

el temps d’esplai. 

 

● Es rentaran les mans abans i després del pati i/o si van al lavabo. 

● S’obriran totes les finestres en sortir al pati. 
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● Sortiran al pati sempre amb mascareta (EP /ESO/ 

Batxillerat).Només se la podran llevar per al consum d’aliments i 

begudes, tot i mantenint la distància de seguretat 1.5 m. 

● Les baixades al pati es faran  de forma escalonada, respectant la 

distància de seguretat. Haurà un professor encarregat vigilant que 

no es formin aglomeracions i s’eviti la circulació en passadissos i 

escales en doble sentit (veure annex II del Pla de Contingència). 

● Es senyalitzarà la distribució de l’alumnat per sectors. 

● Tot el professorat realitzarà pati per garantir l’atenció adequada a 

l’alumnat. 

● No està permès cap tipus de joc de contacte ni pilota 

● No se poden intercanviar objectes. 

● No es pot fer exercici físic excessiu. 

● Els dies de pluja el darrer professor es quedarà dins l’aula i la 

ventilarà. 

● Les fonts d’aigua de la zona del pati no es podran usar. 

● No podran compartir botelles ni aliments. 

● No es vendran aliments ni begudes a la cuina ni a porteria. Els 

entrepans, galletes, sucs...seran repartits a les aules per  personal 

de la cuina. 

● La màquina expendedora no es podrà usar. 

 

 

10.  L’educació 

física i 

actividades 

similars 

● Sempre que sigui possible es duran a terme en  espais a l’aire 

lliure  

● Les sortides d’activitat física a la natura seguiran el següent 

protocol: 

- Es mantindrà en tot moment la distància de seguretat entre els 

alumnes (1,5 m). 

- No compartiran material, ni beguda ni menjar. 

● Es prioritzaran activitats sense contacte físic i en què es garantirà 

la distància de seguretat i en què no sigui necessari compartir 

material i equipaments. 
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● Sempre que es facin activitats sense mascareta s’organitzaran en 

subgrups fàcilment identificables. Els diversos subgrups no han 

d’interactuar entre si. 

● Mesures de seguretat i higiene: 

- Abans, durant i al final de les classes s’inclouran les rutines 

higièniques individuals  i de desinfecció dels materials si s’han 

emprat quan no comportin risc per a l’alumnat. 

- Abans i després d’acabar professors i alumnes s’han de rentar 

les mans amb aigua i sabó o fer servir gel hidroalcohòlic . 

- S’adaptaran els procediments dels jocs i esports col·lectius per 

practicar-los respectant aquest protocol. 

● Distàncies. 

- S’ha de mantenir la distància d’1,5 m. quan no es realitza 

activitat física o activitat  física de baixa intensitat. 

- Con més intensitat i/o velocitat de desplaçament , les distàncies 

seran majors: 

a) Sense barreres de protecció, caminant ràpid (4km/h) es 

mantindrà una distància una distància de 5 m. 

b) Corrent ràpid (14,4 km/h) de 10 m.  

c) Amb bicicleta (30km/h) almenys de 20 m i evitar estar 

alineat amb l’alumne del davant per a evitar anar al rebuf. 

d) Activitats estàtiques de mitjana o d’alta intensitat (de 

tonificació, cardiovasculars, combinades…) serà com a 

mínim de 4 m² per persona. 

 

 

● Ús de la mascareta 

a) Es d’ús obligat la mascareta higiènica o quirúrgica en els 

següents casos: 

● En els trasllats i des de que surti de l’aula i fins que arribi 

al lloc de trobada per iniciar la sessió. 

● En el vestidor, sempre que se’n faci ús. 

● Durant les explicacions i instruccions prèvies a l’inici de 
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l’activitat física. 

● Durant les activitats d’intensitat baixa (activació i tornada 

a la calma) sempre que es facin en un espai tancat 

(gimnàs, pavelló esportiu…). Finalitzades les activitats de 

tornada a la calma , l’alumnat recollirà i desinfectarà els 

materials (s’escau), practicarà l’higiene individual, 

recollirà els seus estris personals (roba, aigua, 

motxilla…) entre d’altres. 

● En els moments en què no s’estigui realitzant la sessió 

de forma activa. 

b) En les actividades físiques d’intensitat moderada o alta, 

desenvolupades baix la supervisió del professorat, en què es 

garanteixi la distància de seguretat i el seguiment de les 

mesures d’higiene i protecció, s’eviti en tot moment el contacte 

físic i no es comparteixi material, l’alumnat no ha d’utilitzar 

obligatòriament la mascareta. 

● Aquestes activitats s’han de realitzar en espais exteriors 

a l’aire lliure. 

● En el cas d’introduir activitats en què no es pugui 

mantenir aquesta distància  de seguretat, tot l’alumnat 

durà mascareta, sempre que la naturalesa de l’activitat 

ho permiti. 

● S’han d’evitar activitats d’alta intensitat per evitar 

problemes d'hipòxia o falta d’adaptació cardiorespiratòria  

a les exigències físiques. 

c) Es recomanarà que l’alumnat dugui una bossa de tela o paper 

per guardar-hi la seva mascareta quan no la faci servir per 

evitar que sigui una font de contaminació, i dur una mascareta 

de recanvi. 

d) El professorat portarà mascareta higiènica o quirúrgica en tot 

moment i mantindrà la distància de seguretat. 

L’espai 

- El gimnàs i la sala de psicomotricitat s’han reconvertit en  aules. 
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- Les activitats esportives es desenvoluparan a l’exterior (Parc 

Reina Sofia, passejades pel casc històric, port, platges 

pròximes…) 

- Tant l’alumnat com el professorat mantendran les normes 

establerts per la conselleria d’Educació i de Salut sobre 

seguretat i contenció de la COVID-19. 

Els vestidors 

- Els vestidors no s’usaran. Els alumnes vendran equipats de 

casa amb el xandall del centre (EI/EP/ESO) o amb la roba 

adequada per a la pràctica d’activitat física (Batxillerat). 

- Les dutxes no es faran servir. 

- Es recomanarà que els alumnes duguin en una bossa una 

tovalloleta, gel hidroalcohòlic i una botella d’aigua. 

El material 

- En cas d’usar material específic serà fàcil de desinfectar, no es 

compartirà i es prioritzarà l’ús de material individual. 

- Els grups de convivència estable d’EI podrá compartir el 

material, si se n’usa, el qual es netejarà en acabar la sessió per 

part del professor. 

- S’evitaran activitats en què s’hagin de tocar superfícies. 

 

 

 

11. Sala d’ús 

personal dels 

treballadors  

 

● Distància personal d’almenys un metre i mig. 

● Recordar que s’ha de ventilar (cartell) 

● Cada professor tindrà assignat el mateix   lloc. 

● Neteja abans i després d’usar elements comuns (ordinadors, 

material escolar...) (cartell) 

 

12.  Es 

prioritzaran les 

reunions per 

videoconferència. 

● En cas de reunions presencials es garantirà la distància mínima 

d’un metre i mig i es realitzaran a l’aire lliure sempre que sigui 

possible. 

● En cap cas es superarà la xifra de 50 assistents i el 50 % de la 

capacitat de la instal·lació. 
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 ● Assistència només del pare o la mare i/o tutor/a legal. 

●  Organització d’entrades i sortides  escalonades. 

● Reorganització de dates de reunions (torns) 

● Les formacions que suponin la participació de docents de 

diferents centres es faran telemàticament almenys durant el 

primer trimestre. 

 

 

 

 

13. Els 

esdeveniments 

esportius o 

celebracions del 

centre, en els 

quals estigui 

prevista 

l’assistència de 

públic, han 

d’assegurar que 

es pugui 

mantenir la 

distància 

interpersonal i 

l’aforament 

màxim recollit en 

les indicacions 

sanitàries. 

 

● Es realitzaran sempre que les autoritats sanitàries ho permetin, 

segons l’evolució de la pandèmia. 

● Es faran torns per aquestes celebracions per tal de garantir la 

distància de seguretat i evitar aglomeracions. 

● Missa inici i final de curs a l’església de Santa Creu per cursos, si 

s’escau. 

● Activitats Nadal, Pasqua...a zones amb aforament limitat, si 

s’escau. 

14.Les famílies 

podran accedir a 

les zones 

● Les famílies no podran accedir a l’interior del centre, tret de  

les excepcions esmentades al marge. 

● En cap cas podran accedir-hi si presenten qualsevol símptoma 
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exteriors de 

l’edifici escolar 

per facilitar les 

entrades i 

sortides dels 

alumnes de 

menor edat, si 

així ho indica el 

reglament 

d’organització i 

funcionament del 

centre, als 

centres públics o 

el reglament de 

règim intern, als 

centres privats. 

Entraran dins 

l’edifici 

únicament en cas 

de necessitat o 

per indicació del 

professorat o de 

l’equip directiu, 

complint sempre 

les mesures de 

prevenció  i 

higiene. 

 

compatible amb COVID-19 o es troben en aïllament per diagnóstic 

o en quarentena per contacte estret amb alguna persona amb 

diagnòstic confirmat. 

● Entrades i sortides escalonades. 

● Les famílies d’EI entraran al pati de les palmeres per  deixar i/o 

recollir els alumnes. 

● Les famílies d’EP 

(1r, 2n i 3r, grups estables de convivència) esperaran en fila 

guardant la distància de seguretat a la porta del gimnàs (Via 

Púnica. 

Els alumnes de 4t, 5è i 6è entraran i sortiran per Via Romana. 

● Ela alumnes d’ESO i Batxillerat: 

- 1r ESO i 2n A Batx per Via Romana 

- 3r ESO, 3r PMAR/4t PRAQ per la porta principal. 

- Batxillerat: 1r B i 2n A-B-C per la porta principal. 

- 2n ESO, 4t ESO i 2nC Batx  pel taller de manteniment. 

- 1r Batxillerat A per C/ de Joan Xicó i/o porta principal del centre 

(grup optativa TIC) 

 

(Veure annex II Pla de Contingència) 

 

15.  Per tal de 

limitar els 

contactes, es 

fomentarà el 

 

● El centre no disposa de transport escolar. 

● Es recomanarà la ruta segura del projecte “A peu a l’escola” de 

l’Ajuntament d’Eivissa. 

● S’evitaran els transports públics sempre que sigui possible. 
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transport actiu 

(caminat o amb 

bicicleta) i els 

centres 

educatius, en 

col·laboració 

amb els 

ajuntaments, 

tractaran de 

formar rutes 

segures a 

l’escola i 

augmentar 

espais 

d’aparcament  de 

bicicletes. 

En cap cas 

podran excedir-hi 

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. 
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16.  El centre  ha 

de tenir 

habilitada una 

sala d’aïllament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Està situada a la planta baixa de l’edifici 1 amb el nº 5, amb el seu 

rètol corresponent. 

● Està condicionada per mantenir les distàncies. 

● Disposa de ventilació, mampara de protecció,  paperera amb 

bossa, tapa i pedal on tirar mascaretes, mocadors d’un sol ús... 

●  Bany amb lavabo per al rentat de les mans. 

● Cartelleria  de protocol. 

● El material de protecció està guardat dins d’una capsa estanca: 

✔ Mascaretes quirúrgiques per alumnat i professorat.     

(mascaretes FFP2 sense vàlvula si l’alumne no es pot posar una 

mascareta quirúrgica) 

✔ Gel hidroalcohòlic. 

✔ Pantalla facial. 

✔ Bata d’un sol ús. 

✔ Guants 

 

● S’han retirat tots els objectes que poden dificultar després una 

bona neteja i desinfecció. 

● Si s’ha de dur més d’un alumne a la vegada, s’extremaran les 

mesures de seguretat, el distanciament físic, si es possible, i 

sobretot l’ús de la mascareta quirúrgica i el rentat de mans. 

● Només un adult no vulnerable al COVID-19 es quedarà amb els 

alumnes si l’estat de salut i l’edat d’aquests ho permeten. Aquest 

portarà mascareta FFP2, pantalla facial i bata d’un son ús. 

● Es tendran preparats elements perquè l’alumne  pugui jugar i 

distreure’s si el seu estat de salut ho permet, que després es 

netejaran i desinfectaran. 

● Aquesta sala i el material de protecció serà revisat  periòdicament 

per la Comissió de Salut. (Responsable: Susana Barriga, mestra i 

infermera) 
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17. Protocol 

d’actuació 

davant la 

detecció de 

símptomes 

compatibles 

amb COVID-19 

entre l’alumnat 

del centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● L’equip directiu i el coordinador de la comissió de salut donaran a 

conèixer el protocol (reunions, circulars, e-mails...) i s’asseguraran 

que així sigui a tot el personal del centre, famílies i alumnat 

(segons el nivell de maduresa) 

●  L’equip directiu /el tutor lliurarà a totes les famílies i alumnat major 

d’edat una declaració responsable per la qual es comprometen a 

seguir les normes establertes en el protocol davant la COVID-19, 

mantenir el centre informat de qualsevol novetat. 

● La documentació esmentada serà recollida pels tutors i es 

custodiarà al centre, en l’expedient del alumne 

● Es considerà que un alumne pot ser cas de sospitós de COVID-19, 

quan apareix simptomatologia d’infecció respiratòria aguda 

d’aparició sobtada que cursa els següents símptomes: 

- Febre, tos i sensació de falta d’aire. 

- Disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors 

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

- En els infants és menys freqüent la presentació respiratòria 

típica i és més freqüent l’aparició de símptomes 

gastrointestinals (malestar abdominal, nàusees, vòmits, dolor 

abdominal i diarrea...) 

● S’informarà als pares que tots els alumnes abans d’anar al centre 

s’han de prendre la temperatura a casa. Si l’alumne té més de 37,5 

ºC no podrà acudir al centre. 

● Si l’aparició dels 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. La família haurà d’avisar al 

centre si l’alumne és un cas sospitós o confirmat. 

● No podran acudir al centre:  

a) Els alumnes que es trobin el aïllament domiciliari com a 

conseqüència d’un diagnòstic per COVID-19. 

b) El alumnes que es trobin en un període de quarantena 
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domiciliària per haver tingut contacte estret * amb alguna 

persona diagnosticada de COVID-19(que hagi estat indicada 

per l’equip sanitari, o per l’equip directiu del centre a instàncies 

del ccEducovid) 

c) Els alumnes que hagin iniciat símptomes compatibles amb la 

COVID-19 fins que es descarti el diagnòstic. 

d) Els alumnes que convisquin amb una persona positiva amb 

símptomes, mentre no disposi del resultat de la PCR. 

e) La família o tutor legal i l’equip sanitari de referència de 

l’alumne valoraran de manera conjunta les implicacions a 

l’hora de reprendre l’activitat educativa presencial dels 

alumnes que presentin malalties cròniques d’elevada 

complexitat. 

* Es defineix contacte estret: 

a) Si el cas confirmat pertany  a un grup de convivència estable 

(GCE) d’educació infantil en què l’alumnat no fa ús de la 

mascareta ni mantén la distància de seguretat de manera 

estricta, es consideraran contactes estrets totes les persones 

que pertanyen al grup. 

b) Si el cas confirmat pertany a un grup de convivència estable 

d’educació primària o a una classe no organitzada com a GCE, 

es considera contacte estret qualsevol alumne que hagi compartit 

espai amb el cas confirmat amb una distància menor de 2 m 

durant més de 15 minuts sense haver usat la mascareta de 

forma correcta 

El tutor serà el encarregat d’avaluar aquest ús adequat de la 

mascareta. 

c) Els convivents dels casos confirmats. 

d) Qualsevol professional del centre, docent o no docent, que 

hagi compartit espai amb un cas confirmat a una distància 

menor de 2 m, sense mascareta, i durant més de 15 minuts. 

e) En un autobús escolar qualsevol persona situada en un radi 

de dos seients al voltant d’un cas durant més de 15 minuts llevat 
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que es pugui assegurar que s’ha fet un ús adequat de la 

mascareta. 

El període a considerar serà de 2 dies abans de l’inici  dels 

símptomes  del cas fins al moment en què el cas és aïllat. 

En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes es 

buscaran els 2 dies anteriors de la data del diagnòstic.  

Protocol davant l’aparició de símptomes: 

● El professor que estigui a l’aula avisarà l’equip directiu perquè 

enviï substitut, no vulnerable per estar amb la resta del grup. 

● L’adult que hagi detectat el cas, llevat que sigui persona sensible 

a la COVID-19, serà qui el traslladi a la sala d’aïllament. 

● Ambdós es rentaran les mans i es posaran una mascareta 

quirúrgica. Es procurarà l’ús de mascareta en majors de 3 

anys. 

● No s’obligarà a dur mascareta a l’alumnat amb problemes 

respiratoris, als que tenguin dificultats per treure-se-la per si sols 

i als qui tenguin alteracions de conducta que facin inviable la 

seva utilització. 

● Si l’alumne amb símptomes no es pot posar una mascareta 

quirúrgica, l’adult no vulnerable que l’acompanyi en farà ús d’una 

de protecció FFP2sense vàlvula, d’una pantalla facial i una bata 

d’un sol ús. 

● No es deixarà sol en cap moment i es mantindran les mesures 

de distanciament físic, tenint en compte  l’edat de l’alumne i fent 

ús d’una mampara de protecció sempre que sigui possible. 

● 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 no vulnerable que hagi detectat el cas serà el que quedi 

dins amb l’alumne fins que el director avisi un familiar o el tutor 

legal perquè el vagi a recollir. S’evitarà que altres adults entrin 

en contacte amb aquest alumne. 

● Quan els familiars recullin l’alumne, l’adult no vulnerable que 
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l’acompanyava s’ha de retirar l’equip de protecció i rentar les 

mans i posar-se una mascareta nova . Llavors pot tornar a 

l’aula. 

● Si l’alumne que comença a tenir símptomes es troba en una 

situació de gravetat o té dificultat per respirar, s’avisarà el 061 i 

es seguiran les instruccions que s’indiquin i el director avisarà la 

família perquè el recullin i contactin telefònicament amb el seu 

equip sanitari o el dispositiu específic indicat per les autoritats 

sanitàries. 

● El trasllat al domicili o al centre sanitari no es realitzarà en 

transport públic. 

● L’equip sanitari indicarà si s’han de fer o no la PCR. 

● Els alumnes i personal docent i no docent que pertanyin a la 

classe del possible cas podran restar al centre fins que es 

tingui el resultat de la PCR. Mentrestant  s’ha de procurar que 

no es relacionin amb altres alumnes o altres persones del 

centre. 

● Fins que no es produeix la comunicació efectiva, l’activitat 

docent continuarà de forma normal extremant les mesures de 

prevenció i higiene (per part dels alumnes i professors i 

qualsevol altre professional de l’aula) 

● 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, parcs infantils...) 

amb excepció dels convivents. 

● Els germans convivents no poden acudir al centre fins a 

tenir el resultat negatiu de la prova. 

● L’alumne a qui se li ha realitzat la PCR no podrà acudir al 

centre educatiu fins a tenir els resultats de la prova. 

● Si el resultat de la PCR es negatiu o no ha estat necessari 

realitzar-la, l’alumne es podrà incorporar al centre quan es 

tingui resolt el seu problema de salut. 
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De manera general es podrà reincorporar quan faci 24 hores 

que es trobi sense febre. 

No farà falta un certificat mèdic per a la reincorporació. 

● Si el resultat de la PCR és positiu l’equip sanitari de l’alumne 

corresponent informarà del resultat a la família o tutor legal i 

enviarà un correu electrònic a la cceducovid amb el nom i 

llinatges de l’alumne ,DNI (si en té), telèfon de contacte i centre 

educatiu  de l’alumne 

● L’equip sanitari de l’alumne o els professionals sanitaris del 

dispositiu específic farà el seguiment clínic i notificarà els 

contactes convivents i de l’entorn social (no del centre educatiu) 

a l’equip de rastreig. 

● L’alumne haurà d’estar en aïllament domiciliari un mínim de 

10 dies des de l’inici dels símptomes, sempre  que els 3 darrers 

dies no hagi tingut febre ni cap altres símptoma.  

Acabarà l’aïllament quan ho indiqui el seu equip sanitari. 

● Si l’alumne ha estat ingressat i se li hagi donat l’alta encara que 

el resultat de la PCR continuï sent positiu, haurà de mantenir 

l’aïllament domiciliari almenys 10 dies des de l’alta 

hospitalària. 

A partir dels 10 dies, i sempre que n’hagin transcorregut 3 dies 

des de la resolució de la febre i el quadre clínic , se podrà 

finalitzar l’aïllament. 

Aquest dies no es comptaran com absentisme escolar. 

● La cceducovid informarà a l’equip directiu del centre  i al centre 

de salut de referència de l’existència d’un cas positiu al centre. 

● L’equip directiu informarà per correu electrònic de l’existència 

d’un positiu a l’inspector/a del centre, amb copia al correu 

covid@dgplacen.caib.es. 

● L’equip directiu i la cceducovid coordinaran  les actuacions. 

● L’equip directiu remetrà per correu electrònic a la cceducovid 

corresponent, amb còpia a la  Direcció General de Salut Pública 

mailto:covid@dgplacen.caib.es
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(educovid@dgsanita.caib.es) un llistat amb el nom del centre i les 

dades del cas confirmat i dels possibles contactes estrets del cas 

(escola matinera, menjador...). 

Indispensable disposar de registres d’assistència. Aquest llistat es 

facilitarà mitjançant l’arxiu en format Excel que es podrà fer 

directament al GESTIB o d’acord amb el model que es  pot trobar 

a la pàgina web de la Direcció General de Planificació i Ordenació 

i Centres: 

http://www.caib.es/sites/centreseducatiuscovid/ca/novetats_c

ovid/ 

En el cos del correu s’hi ha d’incloure el nom i el codi del centre i 

de la localitat on es troba, així com el nom de la persona de 

contacte i un telèfon de contacte. És molt important incloure en un 

únic llistat  els contactes estrets de l’alumne amb PCR positiu (del 

grup, menjador, extraescolars, escola matinera…) 

Si es produeix el mateix dia més d’un cas d’un alumne amb PCR 

positiu, s’ha de fer un llistat de contactes estrets per a cada cas. 

● L’equip directiu trametrà al servei de Prevenció de Riscs 

Laborals amb còpia a la cceducovid el llistat de professors que 

han estat en contacte estret en les 48 hores prèvies  l’aparició 

dels símptomes amb el cas confirmat. 

● L’equip directiu informarà totes les famílies dels possibles 

contactes estrets de l’alumnat telefònicament (o altra procediment 

que es determini al pla de contingència), que el seu fill és 

possible contacte estret d’una persona PCR positiva (de l’entorn 

del centre educatiu). 

En cap cas s’informarà del nom de l’alumne que és positiu. 

● El cceducovid confirmarà quins són els contactes estrets i en 

coordinació amb l’equip directiu programaran la data i hora per a 

la presa de mostra dels contactes i identificats a l’àmbit 

educatiu. Aquesta es realitzarà a les instal·lacions  que 

determinin les autoritats o les instal·lacions que determinin les 

autoritats sanitàries. Els sanitaris informaran dels procediments 

http://www.caib.es/sites/centreseducatiuscovid/ca/novetats_covid/
http://www.caib.es/sites/centreseducatiuscovid/ca/novetats_covid/


PLA DE CONTINGÈNCIA COL·LEGI “NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN” EIVISSA                                     

31 

a dur a terme en espera del resultat de la PCR. 

● Un resultat negatiu als contactes no eximeix de la necessitat de 

mantenir la quarantena durant 10 dies des del darrer contacte 

amb el cas positiu.  

Les persones que ja han tingut el COVID confirmat per PCR en 

3 mesos anteriors, estaran exempts de fer la quarantena. 

● La cc-eduCOVID o el dispositiu específic informarà dels 

resultats de la PCR a les famílies, per SMS si és negativa i 

telefònicament si és positiva (indicant les actuacions a seguir) 

● Els contactes estrets que siguin persones treballadors del 

centre ho comunicaran al director i aquest contactarà amb el 

servei de riscs laborals i seguiran el protocol establert. 

            El SPRL confirmarà els contactes estrets al director del centre. 

● L’equip directiu contactarà amb la família per fer el seguiment 

de les activitats educatives i les ACIS que es considerin 

pertinents dels alumnes que han d’estar en 

aïllament/quarantena si el seu estat de salut ho permet. 

 

18.Actuació en 

cas de brot 

●  Es considera un brot quan hi ha 3 o més casos  amb infecció 

activa en els que s’hagi establert un vincle epidemiològic. Hi 

ha vincle epidemiològic quan hi ha una relació entre casos. 

● El Servei de Vigilància Epidemiològica  avaluarà el risc i 

decidirà quines mesures s’adoptaran. Informarà al centre de 

les mesures a prendre. 

 

19. Protocol 

d’actuació 

davant la 

detecció de 

símptomes 

compatibles 

amb COVID-19 

 

● Existirà un canal de comunicació entre el centre educatiu i el 

servei de prevenció de riscos laborals corresponent 

(responsables coordinador de riscos laborals) 

● Els símptomes més comuns inclouen febre, tos, falta d’aire, 

disminució del gust i l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors 

musculars, mal de cap, dificultat general ,diarrea i vòmits. Els 

símptomes solen aparèixer de manera sobtada. 
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entre el 

professorat i el 

PAS. 

 

● Tot el personal del centre, docent com no docent, s’ha de prendre 

la temperatura abans d’anar al centre. Si presenta més de 37,5 ºC 

ha de quedar al seu domicili i avisar l’equip directiu, el seu equip 

de salut i, si escau, el servei de prevenció de riscos laborals que 

correspongui. 

Si l’aparició de símptomes es produeix a casa, la persona ha de 

quedar al seu domicili. 

● No podran anar al centre les persones que estiguin en aïllament 

domiciliari a causa d’un diagnòstic per COVID-19 o les que es 

trobin en període de quarantena domiciliària  per haver tingut 

contacte estret amb alguna persona amb diagnòstic de COVID-

19. 

● Les persones amb diagnòstic positiu confirmat no han 

d’acudir al centre i han de romandre en aïllament fins que hagin 

transcorregut 3 dies des que hagin desaparegut la febre i el 

quadre clínic, amb un mínim de 10 dies des de  l’inici dels 

símptomes. 

● NO farà falta una PCR per aixecar l’aïllament ni per reincorporar-

se a l’activitat laboral. 

● En el cas d ’asimptomàtics es mantindrà l’aïllament fins que hagin 

passat 10 dies des de la data de la presa de la mostra per al 

diagnòstic. 

● Gestió de contactes:  

- Es realitzarà l’estudi de contactes en el centre i fora d’aquest 

(seguint els protocols establerts per la Direcció General de Salut 

Pública i Participació. (Veure punt 17 pàg 24 identificació de 

contactes estrets). 

● 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 riscos laborals davant l’exposició al 

SARS-CoV-2 al centre educatiu. 

● La consideració de contacte estret es valorarà sobre la base de 
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l’adequació i seguiment 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. 

● El període a considerar serà de 2 díes abans de l’inici de 

símptomes fins al moment en què el cas és aïllat. 

● Les persones que hagin tengut una infecció confirmada per 

SARS CoV els 3 mesos anteriors, estaran exempts de fer 

quarentena. 

● L’equip directiu trametrà al servei de SPRL el llistat de 

professors que han estat en contacte estret en les 48 hores 

prèvies a l’aparició dels símptomes en el cas confirmat. 

El SPRL, una vegada hagi fet la investigació corresponent, 

enviarà al director del centre els casos reals considerats estrets. 

● En el supòsit que al centre es produeixi el mateix dia més d’un 

cas d’un professor amb PCR positiva, es farà un llistat  de 

contactes estrets per a cada cas. 

● S’indicarà vigilància i quarantena als contactes estrets durant els 

10 dies posteriors al darrer contacte amb un cas confirmat. 

● S’indicarà la realització de proves diagnòstiques als contactes 

estrets. 

● Es farà un seguiment actiu o passiu, 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, preferentment a una habitació individual de la que 

se n’han de restringir al mínim les sortides. 

Aquestes sortides sempre es faran amb mascareta quirúrgica. 

També s’han de restringir al màxim els contactes amb 

convivents. 

No s’ha de sortir del domicili llevat els casos excepcionals. 

● Estudiats els contactes i establerts les mesures de quarantena 

per aquells considerats estrets, les activitats docents 

continuaran de manera normal, extremant les mesures de 
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protecció i realitzant una vigilància passiva del centre. 

● Fins 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 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 els casos que un membre del personal presenti 

símptomes compatibles amb la infecció per SARS-COV-2 al centre 

educatiu. 

● Ha de deixar l’activitat que està realitzant. 

● S’ha de rentar les mans amb aigua i sabó (40-60 segons) o amb 

solució hidroalcohòlica (20 segons), col·locar-se una mascareta 

quirúrgica i tornar-se a rentar les mans. 

● S’ha d’avisar l’equip directiu per via telefònica. 

● S’ha d’evitar passar per zones del centre on hi hagi 

concurrència de professors, personal no docent o alumnes. 

● S’ha de traslladar al seu domicili i no ha de fer servir transport 

públic. 

● Ha de contactar amb el SPRL  corresponent i amb el seu equip 

sanitari.  

Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur, s’ha d’avisar al 061 i 

se n’han  de seguir les instruccions. 

● Si s’ha de demorar la seva partida al seu domicili, s’ha de retirar 

a la sala d’aïllament. Ha de dur en tot moment mascareta 

quirúrgica. 

● Si està en una situació de gravetat o té dificultats per respirar, 

s’ha d’avisar al 061. 

● Una vegada la persona amb símptomes hagi sortit del centre, 

els espais on hagi estat (aula, sala, despatx...) s’hauran de 

netejar (protocol annex 3). 



PLA DE CONTINGÈNCIA COL·LEGI “NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN” EIVISSA                                     

35 

Realitzada la desinfecció, els espais es podran tornar a emprar. 

● El professional ha de quedar al seu domicili mentre no es tingui 

el resultat de la PCR on ha de seguir la recomanacions   que 

apareixen en els enllaços següents: 

✔ -Passes sobre com actuar en cas de tenir símptomes de 

COVID-19: 

http://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salud/518-

coronavirus-covid-219/3736-passes-sobre-com-actuar-

en-cas-de-tenir-símptomes-de-covid-9 

 

✔ Recomendaciones para el aislamiento domiciliario en 

casos leves de COVID-19: 

http://mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/al

ertasActual/nCov-

China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario-

COVID19.pdf. 

 

 

Treballadors amb especial vulnerabilitat al SARS-COV-2. 

● Han d’extremar les mesures higièniques de rentat de mans, 

respectar la distància interpersonal (1,5 m) i dur mascareta 

quirúrgica FFP2 sense vàlvula, aquesta darrera únicament en el 

cas que l’alumnat no en porti. 

● Si detecten un cas sospitós al centre educatiu (un alumne o un 

altre adult), com que ja porten mascaretes, s’hauran de rentar 

les mans i mantenir la distància  (1,5m). 

Si aquesta situació es produeix dins una aula, s’avisarà l’equip 

directiu perquè un altra persona no vulnerable traslladi l’alumne 

a la sala d’aïllament. 

● Els docents vulnerables que formin part de grups estables de 

convivència han de dur sempre mascareta quirúrgica o FFP2 

sense vàlvula, aquesta darrera únicament en cas el que 

http://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salud/518-coronavirus-covid-219/3736-passes-sobre-com-actuar-en-cas-de-tenir-s%C3%ADmptomes-de-covid-9
http://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salud/518-coronavirus-covid-219/3736-passes-sobre-com-actuar-en-cas-de-tenir-s%C3%ADmptomes-de-covid-9
http://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salud/518-coronavirus-covid-219/3736-passes-sobre-com-actuar-en-cas-de-tenir-s%C3%ADmptomes-de-covid-9
http://mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario-
http://mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario-
http://mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario-
http://mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario-
http://mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario-
http://mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario-
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l’alumnat no en porti. 

● Els docents vulnerables que tenguin dins d’aula alumnes que, 

per la seva condició no puguin dur mascareta: alumnes de 0-3 

anys o alumnes d’altres grups que per la seva condició no en 

puguin dur, s’han de posar mascareta FFP2 sense vàlvula, 

extremar les mesures higièniques recomanades (rentat de 

mans)i mantenir sempre que sigui possible, la distància d’un 

metre i mig. 

● Prèviament el treballador vulnerable ha de comunicar la seva 

condició a l’equip directiu, al qual ho pot justificar amb l’informe 

emès pel servei de prevenció corresponent. 

● Si el centre no pot dur a terme les mesures adaptatives 

especificades, l’equip directiu ho comunicarà immediatament 

per telèfon i correu electrònic al servei de prevenció de riscos 

laborals respectiu perquè prengui les mesures adients. 

 

Coordinació d’activitats empresarials  

● D’acord amb el que disposa el punt 2 de l’art.24 de la LPRL (Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals), el 

titular del centre ha de garantir que tot el personal desenvolupi 

les tasques al centre d’acord amb les mesures preventives 

establerts així com garantir que disposin del material de 

protecció individual. Una vegada que les mesures preventives 

s’hagin dut a terme, s’han de comunicar al SPRL corresponent. 

✔ Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en 

centros educativos 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/

alertasActua 

l/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf  

✔ Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid-

19 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/

alertasActua 
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l/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control

_e_indicadore s.pdf  

✔ Recomendaciones de operación y mantenimiento de los 

sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales 

para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/

alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_de_opera

cion_y_mantenimiento.pd f  

✔  Procedimiento de actuación para los servicios de prevención 

de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/

alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SA

RS-CoV-2.pdf 

 

 

 20. Per facilitar 

l’estudi de 

contactes, els 

centres educatius 

hauran de 

disposar de 

registres 

d’assistència 

diària a totes les 

activitats del 

centre, incloent-

hi els serveis 

complementaris 

(escola matinera, 

menjador i les 

activitats 

extraescolars) 

 

● Es  passarà llista a les classes presencials i semipresencials, al 

menjador, a l’escola matinera i a les activitats extraescolars. 

● Els alumnes que quedin al menjador esporàdicament es 

controlaran des d’administració. 

● Es registrarà l’entrada i sortida: professors, monitors, PAS...i 

qualsevol persona aliena al centre. 

● Es col·laborarà amb el CC-eduCOVID i el Servei de Riscos 

Laborals per a tal fi. 
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21. Personal de 

neteja 

● El personal de neteja  disposarà de les eines pròpies que no 

podran compartir. 

● Serà informat de tot el protocol de mesures sanitàries. 

● La neteja es realitzarà amb guants (infografia). Evitaran l’ús 

d’anells, polseres, rellotges... 

● Desinfectaran i netejaran els espais mínim una vegada al dia, 

segons intensitat d’ús i/o a cada torn. 

● Posaran especial èmfasi en la neteja de superfícies amb  

contactes freqüents (poms portes, passamans, mobles...) 

● Es revisaran i reposaran tots els productes i controlaran la neteja 

de les papereres. El responsable últim del material d’higiene i del 

registre del seu lliurament serà el/a secretari/a del centre. 

● Es ventilaran les instal·lacions. 

● Es nombrarà una supervisora que controlarà la ruta del personal 

de neteja a cada canvi de torn 

● Desinfectaran els estris de treball. 

● Primer netejaran i després desinfectaran els espais amb lleixiu (2 

cullerades per litre d’aigua) i/o alcohol de 70º amb 30 ml d’aigua 

● La roba de feina es desinfectarà a 60º/90º de forma mecànica. 

● Es posarà a la seva disposició tot el material necessari. 

● Es contractarà més personal de neteja. 

● Se’ls lliurarà els horaris dels grups i de les aules d’ús específic i 

dels patis i del menjador. 

● Senyalitzaran els espais nets amb senyals d’advertència. 

● L’ascensor serà usat per una sola persona. Només es permetrà un 

acompanyant en cas d’assistència a algú. 
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22. Neteja i 

desinfecció 

davant un cas de 

possible COVID- 

 

 

 

 

● Si la persona ocupava un espai específic (aula, gimnàs...) es  

tancarà la porta i s’obriran  les finestres de la  sala ocupada per la 

persona amb símptomes. S’esperarà 1 hora per  realitzar la neteja 

i desinfecció. 

● Si l’espai de la persona amb símptomes és un espai comú que ha 

estat compartit amb altres persones s’assenyalarà l’àrea dos 

metres al voltant. 

● La neteja i desinfecció de les àrees amb casos sospitosos els 

realitzarà amb tot el material que indica el protocol. 

 

 

23. Neteja i 

desinfecció 

davant d’un  cas 

confirmat de 

COVID-19: 

 

 

● Es contractarà una empresa autoritzada de biocides (inscrita al 

registre oficial d’establiments i serveis biocides de les Illes Balears) 

http://www.caib.es/sites/salutambiental/ca/portada-

26165/?campa=yes. 

● Els espais no es podran utilitzar fins el dia següent. 

http://www.caib.es/sites/salutambiental/es/ibiza y formentera-

33090/ 

 

 

 

  

24. Gestió de 

residus 

 

● Es disposaran papereres amb bossa o contenidor protegits amb 

tapa i accionats per pedal per dipositar les mascaretes, guants, 

papers usats pel rentat de les mans...Si un alumne o treballador 

presenta símptomes al centre, s’aïllarà el contenidor on s’hagi 

dipositat tot el material infectat (mocadors usats,...) 

● Aquesta bossa es tancarà i es col·locarà en una segona bossa 

amb tancament per al seu posterior  depòsit al contenidor gris. 

● La gestió dels residus es realitzarà de manera habitual respectant 

els protocols de separació de residus. 

http://www.caib.es/sites/salutambiental/es/ibiza
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3.- REDISTRIBUCIÓ ESPAIS I ALUMNAT 

S’ha redistribuït totalment la ubicació de l’alumnat, aprofitant al màxim la 

grandària de les aules per a aconseguir una distància interpersonal de més de 

1,5 metres des de 5è de primària fins a 2n de Batxillerat, i fent grups estables 

de convivència des d’infantil fins a 4t de primària. El canvi més significatiu ha 

estat intercanviar els edificis de primària i ESO.  Veure els plànols de l’annex I 

del Pla de contingència on es  detalla:  

● Número d’aula. 

● Descripció de l’aula. 

● Metres quadrats. 

● Cursos. 

● Número d’alumnes. 

● Aforament màxim 

 

 

4.- GRUPS ESTABLES DE CONVIVÈNCIA (PATIS, MENJADOR,...)  

 

E. INFANTIL- E. PRIMÀRIA (1r a 4t)  

A educació infantil i 

fins a 4t curs 

d’educació primària, 

els centres podran 

adoptar l’alternativa 

d’establir grups 

estables de 

convivència de 

l’alumnat fins al 

màxim de les ràtios 

legalment vigents. 

Els membres 

d’aquest grup podran 

socialitzar i jugar 

entre si sense haver 

de mantenir 

distància 

● Els grups de 

convivència estaran 

formats per cada un 

dels grup-classe amb 

el seu tutor. 

● El personal docent i 

no docent que 

intervinguin en el grup 

estable haurà de 

portar mascareta 

higiènica/quirúrgica i 

mantenir la distància 

de 1,5 metres. 

● A EI es procurarà 

reduir el nombre de 

persones que 

interactuïn dins el 
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interpersonal de 

forma estricta. 

Aquests grups de 

convivència estable 

hauran d’evitar la 

interacció amb altres 

grups del centre 

educatiu, limitant al 

màxims el nombre 

de contactes.  

grup. En aquest cas 

no serà necessari 

mantenir la distància 

interpersonal de 

seguretat de forma 

estricta. Els moments 

de contacte corporal 

no és necessari que 

siguin radicalment 

suprimits. 

● Els tutors/es d’EI es 

netejaran diàriament 

les bates i usaran una 

roba exclusivament 

durant la jornada 

laboral. 

● Els torns de 

desplaçament no 

coincidiran en la 

mateixa hora i espai 

amb altres grups.  

Hauran d’evitar la 

interacció amb altres 

grups del centre i 

limitar al màxim el 

nombre de contactes. 

● S’insistirà en el rentat 

de les mans dels 

infants i l’adult i l’ús 

obligatori de 

mascareta per part de 

l’adult  que forma part 

del grup estable de 

convivència. 

● L’alumnat ess 

mantindrà agrupat 

entre si, mantenint la 

distància d’un metre i 

mig entre ells  (llevat 

dels grups de 

convivència estable 

d’EF, ateses les seves 

característiques) i 

amb una distància de 
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més de 2 m entre les 

diferents agrupacions 

de grups estables, si 

és possible amb 

elements físics  que la 

garanteixin com 

mampares. 

● Ús de la mascareta en 

tot moment en el cas 

dels adults  i els 

alumnes a partir del 

primer curs d’EP 

encara que es 

mantengui la distància 

d'un metre i mig. 

 

 

2.Temps d’esplai/pati. 

 

● S’organitzaran torns. 

Ocuparan sempre el 

mateix espai. 

● Es rentaran les mans 

abans i després del 

pati, menjador  i/o si 

van al lavabo. 

● Es senyalitzarà  

l’alumnat per sectors 

i colors. 

● Es garantirà la 

distància de seguretat 

a la sortida i tornada a 

l’aula entre els grups. 

● S’evitaran els dobles 

sentits als 

passadissos i escales. 

● No podran jugar  amb 

pilotes. 

 

Espais: 

● Pati palmeres 

● Pati gran 

● Pati cobert 

● Gimnàs/jardí 

● Pati infantil 

 



PLA DE CONTINGÈNCIA COL·LEGI “NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN” EIVISSA                                     

43 

● Dins l’aula disposaran 

de jugarois que es 

desinfectaran 

diàriament.  

● Neteja diari dels patis 

després de cada torn, 

en especial el d’EI 

(caseta, tobogans, 

gronxadors...) 

● Les sortides 

d’activitat física a 

la natura seguiran 

el següent protocol: 

- EI / EP: es poden 

organitzar per grups 

estables de convivència. 

Quan hi participin 

alumnes de més d’un 

grup, es mantindrà la 

distància de seguretat 

entre els diferents grups 

estables.  

Si la sortida es fa amb 

autobús i hi participa 

més d’un grup de 

convivència estable es 

deixarà una separació 

de 2 fileres entre 

cadascun dels grups de 

convivència estable. 

No podran compartir 

materials, ni begudes ni 

menjar. 
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3. Horari escalonat, 

zones d’entrades i 

sortides/patis 

 

● Les entrades i 

sortides dels grups 

seran escalonades. 

(Veure horari detallat. 

Annex II del Pla de 

Contingència). 

  

 

 

4. Organització aules 

grups estables de 

convivència. 

 

● Es portarà registre 

d’assistència diària.  

● Cada alumne tindrà el 

seu lloc senyalitzat 

amb una foto i/o el 

seu nom. 

● Cada grup es 

distingirà amb una 

polsera de diferent 

color. 

● Es retirarà el mobiliari 

que no sigui  

imprescindible. 

● Es minimitzarà l’ús 

d’aules específiques 

per evitar 

desplaçaments. 

● Es ventilaran les aules 

abans d’iniciar la 
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jornada i després dels 

seu ús. 

● Es tindran les 

finestres i portes 

obertes. 

● No es podran portar 

objectes o jugarois de 

casa. 

● S’adaptarà la 

docència a l’esbarjo. 

 

5. Menjador 

 

● Als serveis de 

menjador, escola 

matinera, tallers  i 

altres serveis que 

impliquin la 

participació simultània 

d’alumnes de diferents  

grups estables, 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 2 metres entre les 

diferents agrupacions 

de grups estables, si 

és possible amb 

elements físics que la 

garanteixen. 

● Als menjadors 

escolars, els alumnes 
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d’educació Infantil 

d’un grup de 

convivència estable 

(ateses les 

característiques 

d’aquests grups en 

aquesta etapa) no cal 

que mantenguin la 

distància de seguretat 

entre ells. Han de 

mantenir la distància 

de més de 2 metres 

amb els alumnes 

pertanyents a altres 

grups. 

● Es portarà registre 

d’asssitència diària. 

● EI dinarà a les aules. 

● S’utilitzaran carros 

amb safates amb tapa 

per distribuir els 

menús. 

● Abans i després de 

dinar es desinfectaran 

les mans. 

● EP s’organitzaran 

torns, s’habilitaran  i 

diversificaran espais. 

● Empresa encarregada 

del servei: 

ESCOLAREST 

● Es compliran les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espais /torns EI 

● Menjador petit: 1 

grup de 5 anys 

● Aules d’infantil: 3,4 i 

un grup de 5 anys.  

 

 

 

Espais i torns EP 

● Gimnàs: dividit en 3 

seccions separades 

per elements físics 

(cortines plastificades) 

Alumnat : 1r EP, 2n  

EP, 3r EP. 

Torns: 13 h i 14 h. 
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mesures sanitàries 

establerts (neteja de 

mans, ventilació, 

desinfecció…) 

 

● Menjador gros: edifici 

principal dividit en 4 

seccions separades 

per elements físics 

(cortines plastificades) 

Alumnat :4t EP (1r torn 

13.00 h) 

 

6. Escola matinera ● Horari: 7.45 - 9 h 

● Mesures de seguretat 

(1,5 m entre ells i 

entre les diferents 

agrupacions)n neteja 

de mans... 

● L’alumnat de 2n cicle 

d’EI haurà fer servir 

la mascareta. 

● Es compliran les 

mesures sanitàries : 

neteja, desinfecció i 

ventilació. 

 

● Espais: menjador gros 

edifici principal (EP), 

menjador petit edifici 

principal (2n cicle EI) 

7.Tallers 

extraescolars 

● Horari: 12-12.45 

● Alumnat: EI-EP 

● L’alumnat de 2n cicle 

d’EI haurà de fer servir 

la mascareta mentre 

en faci ús. 

● Mesures de seguretat 

(1,5 m entre ells i entre 

les diferents 

agrupacions) 

 

Espais: pròpia aula. 
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5.- ESCALONAMENT D’ENTRADES, SORTIDES I PATIS 

 

Per tal d’evitar al màxim l’aglomeració d’alumnes, tant a les entrades i 

sortides, s’han aprofitat tots els accessos de que disposa el centre, 

escalonant també horaris d’entrada i sortida. Es prioritzarà l’alumnat 

transportat i d’educació obligatòria. 

Accessos: 

● Via Púnica. 

● Via Romana 

● C/ Joan Xicó 

● C/ Joan Xicó  (Escola de Turisme Consell Insular) 

El mateix s’ha fet als patis, fent servir tots els espais disponibles i s’ha 

sol·licitat el Parc Reina Sofia a l’ajuntament d’Eivissa. 

 

Durant el temps de les entrades i l’inici de les classes el professor estarà 

present a l’aula uns minuts abans per vigilar i tenir cura de l’alumnat. 
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6.- SERVEIS COMPLEMENTARIS: MENJADOR - ESCOLA MATINERA 

 

 

1.  Menjadors escolars: 

S’ha de tenir  en compte la 

instrucció de la directora 

general de Primera Infància, 

Innovació i Comunitat 

Educativa pel Servei de 

menjador escolar i cafeteries 

per al curs 2020-21: 

http://www.caib.es/sites/serveid

ecomunitateducativa/ca/instrucc

ions 

 

● Es faran torns i s’habilitaran  i 

diversificaran espais. 

● Es portarà registre 

d’assistència diària. 

● Es mantindrà la distància 

d'un metre i mig i hi entraran i 

en sortiran amb mascareta, 

només se la llevaran en el 

moment de la ingesta 

d’aliments. 

● Es rentaran les mans abans i 

després de menjar. 

● Es netejarà i ventilarà 

després de l’ús. 

● Finestres obertes sempre que 

es pugui per la climatologia. 

● L’aire condicionat 23º/25º a la 

primavera i estiu. 

● Es netejaran els filtres 

periòdicament. 

● S'instal·laran   medidors de 

CO² 

● L’empresa encarregada del 

servei (ESCOLAREST)es 

farà càrrec de complir les 

mesures sanitàries establerts. 

● En cas que hi hagi un cas 

COVID-19, l’empresa ha 

d’aplicar les mesures de 

   

Menjador gros: 

6è EP 

(1r torn 13.00 h) 

 

5è EP  

(2n torn 14.00 h) 
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desinfecció segons la 

normativa (s’adjunta manual 

post COVID, veure Annex III) 

● Les persones vulnerables 

podran fer ús del menjador 

sempre que la seva condició 

mèdica estigui controlada, 

seguint totes les mesures.  

 

 

2.  Escola matinera 

S’ha de seguir la instrucció 

de la directora general de 

Primera Infància, Innovació i 

Comunitat Educativa pel 

programa d’obertura de 

centres escolars als matins 

en horari no lectiu per al curs 

2020-21: 

http//www.caib.es/sites/serve

idecomunitateducativa/ca/ins

truccions_escola_matinera/ 

 

 

● Està situada a la primera 

planta de l’edifici I: menjador 

gros i menjador petit. 

● Es portarà registre. 

 d’assistència diària. 

● Les persones vulnerables a la 

COVID-19 podran fer ús del 

servei, sempre que la seva 

condició de salut estigui 

controlada seguint totes les 

mesures. 

● En cas que hi hagi algun cas 

de COVID-19, la titularitat del 

centre  aplicarà les mesures 

de desinfecció segons 

normativa. 

● Es mantindrà la distància de 

seguretat de 1,5 m i s’usarà 

mascareta. 

● Es restaran els mans amb gel 

hidroalcohòlic abans i 

després d’entrar. 

Els menors de 6 anys sota la 
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supervisió del mestre i la 

precaució en 

l’emmagatzematge del 

material de desinfecció. 

● Es netejarà i desinfectarà en 

finalitzar el servei i es 

ventilarà l’aula l’instal·lació. 

 

7.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

 

Activitats extraescolars 

 

● Es realitzaran a les pròpies 

aules. 

● Es portarà registre 

d’assistència diària.  

● Es mantindrà el 1,5 m de 

distància i mascareta (a partir 

6 anys)a excepció dels que 

tinguin  patologies (RD 

21/2020, 9 de juny). 

● Es ventilaran, netejaran i 

desinfectaran al final de les 

jornades. 

 

 

 

8.-  PLA D’ACOLLIDA 

El pla d'acollida incorpora els recursos i les accions que permetran als alumnes 

i famílies incorporar-se de manera progressiva a l'entorn escolar tenint en 

compte les característiques emocionals , socials i curriculars dels infants.  
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Haurem de tenir en compte l'adaptació dels alumnes NESE i NEE perquè es 

sentin en tot moment atesos i la d’altres alumnes que poden ser vulnerables, a 

fi que no quedin en situació de desigualtat adaptativa amb la resta de 

companys.  

Durant el primer trimestre, s'haurà de tenir en compte l'adaptació de tots els 

alumnes de l'escola així com la bona cohesió de grup. També es farà un èmfasi 

especial en explicar les mesures d'higiene dins l'aula per part dels tutors i tot el 

professorat. 

 

1.- Professorat, Alumnat i famílies. 

 

- Alumnat. 

Les primeres activitats d'acollida seran les següents:  

*  Explicar les mesures d'higiene a l'escola.  

● Utilitzar un to amable però ferm.  

Reflexionar sobre el que va passar i, sobretot, viure i gaudir del moment 

present.  

● Tenir un pla per si algun alumne no vol participar.  

Valorar si necessita alguna atenció més individualitzada o simplement més 

temps. 

● Afegir un element de diversió.  

Jugar i riure; utilitzar el reforç positiu.  

● Abans de començar, verificar que tenim tota l’atenció dels alumnes per  

garantir la seva participació. 

● Fomentar l’ordre.  

Els alumnes han de tenir cura de la higiene personal i, en finalitzar la classe, ha 

de quedar tot com estava. 
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● Sempre oferir suport i acompanyament a qui ho necessiti.  

● Recordar que som un grup i, com a tal, ens hem d’ajudar i cuidar.  

● Finalitzar la dinàmica amb un comentari esperançador.  

● Assegurar un moment de diàleg en petit o gran grup.  

 

ESCENARI A. Normalitat ESCENARI B. Agrupaments reduïts 

A més es realitzaran les següents activitats per tal de treballar el començament 

del nou curs:  

- El període d'adaptació dels alumnes de 4t d'EI es realitzara en dos torns i 

en dos dies diferents. En primer lloc, es convocaran a dotze alumnes els quals 

estaran dues hores (9-11hores). Al dia següent, entraran els altres dotze i 

romandran al centre dues hores també (9-11hores). El tercer dia d'adaptació, ja 

vendran tots els alumnes de 9-12 hores. Les tutores aniran en tot moment amb 

mascareta. Els pares i mares dels alumnes deixaran els seus fills a l'entrada 

principal del centre (pati de les palmeres) 

- Tutories grupals setmanals. 

- Tutories individuals, en determinats casos, al llarg del curs. 

- Creació   d’espais d'escolta i acompanyament emocional als alumnes amb 

dificultats per adaptar-se a la nova realitat. Els membres de l'equip de suport i 

servei d'orientació, juntament amb el professorat, formaran part de manera 

activa en aquestes activitats.  

- Demandes al servei d’orientació educativa  quan es detecti alumnat amb una 

situació sociofamiliar especialment vulnerable. 

- Al començament del curs 2020/2021 es portarà a terme una avaluació inicial. 

Aquesta es durà a terme amb tot l’alumnat, coordinada pel tutor/a o mestre de 

referència de cada grup.  

- Les tutories individuals i les entrevistes amb les famílies seran determinants 

per a la recollida d’informació i, posterior presa de decisions. 
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ESCENARI C. CONFINAMENT 

- L'adaptació dels alumnes de 4t d’EI., es farà mitjançant videotrucades. 

L'aplicació que es farà servir serà Google Meet, concertant cita amb les 

famílies de manera setmanal com a mínim per tal d'establir un vincle afectuós 

amb el tutor/a i amb la resta de l’equip educatiu. 

- El tutor/a realitzarà videotrucades freqüents, al menys quinzenalment amb 

cadascun dels alumnes per fer seguiment de la seva situació i detectar 

possibles necessitats.  

- Es prepararà material i feina per a cadascun dels grups d'alumnes de l'escola, 

tenint en compte, les característiques individuals.  

- Es realitzaran les demandes d’intervenció al servei d’orientació quan es 

detecti alumnat amb una situació sociofamiliar especialment vulnerable.  

ESCENARI A, normalitat  ESCENARI B, grups reduïts 

- Famílies. 

L’accés de les famílies al centre estarà restringit per tal d’evitar  aglomeracions 

i  poder garantir les mesures sanitàries establertes. Per aquest motiu, no estarà 

permès l’accés al centre sense cita prèvia.  

Els tutors/es s'asseguraran que la informació sobre les mesures de seguretat i 

higiene arribin a les famílies així com les característiques especials 

d'organització, currículum i metodològiques que es duran a terme.   

Les famílies disposaran d'un contacte telefònic amb el servei d'orientació del 

centre per comunicar-se en tot moment amb els seus membres (aquest ja es va 

posar en funcionament després de Setmana Santa del curs 2019-2020). Aquest 

equip estarà en contacte permanent amb els mestres i professors/es dels grups 

de l'escola per coordinar les demandes familiars.  

 

Accions que cal tenir presents: 
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- Recollir la valoració de les famílies, de manera organitzada i objectiva, sobre 

la resposta educativa durant el confinament del curs 2019/20, per tal de millorar 

i preveure  un nou escenari d’activitat educativa no presencial. 

- Establir espais d'escolta compartida entre les famílies, on hi hagi una 

participació conjunta entre família i escola.  

- Realitzar accions de contacte i acollida amb les famílies per part de tutors/es, 

amb l’objectiu d’establir un vincle de confiança amb l’escola i valorar la situació 

actual de cada una d’elles.  

- Informar a les famílies, a les reunions de principi de curs, dels recursos i 

serveis que hi ha a l'escola perquè els puguin conèixer.  

- Realitzar un seguiment amb les famílies d'aquells alumnes que durant la 

darrera etapa del curs 2019-2020 hagin tingut  problemes per seguir de manera 

satisfactòria el curs.  

 

 

ESCENARI C: CONFINAMENT 

- Famílies 

- Portar a terme totes les accions anteriors però de manera telemàtica i 

telefònica per tal de garantir una bona comunicació i un funcionament òptim 

entre les famílies i l'escola.  

- Assessorar les demandes familiars mitjançant el servei d’ajuda  telefònica 

per part de l'equip d'orientació del centre. L'horari serà dimarts i dijous de 10 a 

12 hores. Aquest assessorament estarà coordinat amb els tutors/es i equip de 

suport de l'escola.   

ESCENARI A i ESCENARI B, grups reduïts. 

 

- Professorat 
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- Realitzar una reflexió conjunta sobre els aprenentatges que ens ha donat 

aquest any dins el marc educatiu. Aquest nou camí, conseqüència de la 

COVID-19, ens pot servir d'aprenentatge per anar introduint els canvis 

necessaris a la nostra pràctica docent i aprofitar per treballar competències 

cognitives, emocionals i curriculars.  

- Destinar un temps perquè l'equip docent  senti que forma part d'un grup de 

treball i així poder enfortir la cohesió entre tots els membres que formen part 

del grup de treball.  

 

- Establir una avaluació inicial, d'una o dues setmanes, a totes les 

programacions, especialment a primer d'ESO., per tal d'assolir els següents 

objectius:  

1. Permetre l'expressió emocional dels joves. 

2. Explicar i treballar les mesures de seguretat obligatòries en aquest curs. 

3. Cohesionar el grup. Establiment de vincles de confiança.  

4. Consensuar normes i límits a seguir per tothom que marqui la qualitat de la 

convivència.  

5. Motivar  l'alumnat a assolir els aprenentatges d'aquest curs, de tal manera 

que siguin ells/es qui decideixin aprendre.  

- Disposar d'espais en xarxa per tal de poder compartir els recursos entre els 

diferents docents.  

- Realitzar activitats que permetin crear un bon clima de treball al centre i 

d'ajuda als propis companys.  

- Sessions informatives sobre el pla de contingència del centre i del 

desenvolupament de la UD zero. 
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ESCENARI C 

-Professorat 

- Realitzar reunions telemàtiques que afavoreixin el contacte i la coordinació 

entre els docents. 

- Fer ús de l’espai virtual per compartir recursos i material d'interès.  

ESCENARI A, normalitat i ESCENARI B, grups reduïts. 

 

2. Avaluació inicial 

És important saber en quin nivell d'aprenentatge comencen els alumnes el nou 

curs i amb quin estat emocional i motivacional després de la crisi viscuda, per 

això, realitzarem l'avaluació inicial durant les primeres  dues setmanes.  

L'avaluació inicial ha de ser el punt de referència de l'equip docent a l'hora de  

 

prendre decisions en relació al currículum.  

Com a conseqüència del resultat d'aquesta avaluació inicial s'adequaran les 

programacions didàctiques a les característiques i coneixements dels alumnes i 

s'adoptaran les mesures pertinents de suport i recuperació per als alumnes que 

ho necessitin. 

L’avaluació inicial ha de suposar una anàlisi de necessitats emocionals, 

curriculars, familiars i relacionals. Aquesta ha de servir de punt de partida de 

l’estratègia de millora de l’aprenentatge. L’avaluació inicial aportarà evidències 

sobre alguns indicadors dels eixos transversals de les competències d’aprendre 

a aprendre, de la competència d’autonomia i iniciativa personal i l'educació en 

valors i de la resta de competències clau. 

A partir d'aquesta avaluació, l'equip docent també podrà valorar quins alumnes 

poden necessitar suport en algunes de les matèries que conformen el 

currículum.  
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Prèviament al disseny i realització de l’avaluació inicial, i com a part d’aquesta, 

es tindrà  en compte el resultat de les avaluacions obtingudes pels estudiants i 

es  prendrà com a referent l’informe individual de cada alumne elaborat el curs 

2019-2020, on queden explicats els continguts que es varen veure afectats a 

causa del COVID-19. 

L’avaluació inicial en funció de cada escenari podrà enfocar-se de les següents 

maneres:  

- Realitzar un traspàs d'informació entre l'equip docent, espacialment quan hi 

ha un canvi de cicle.   

- Tenir en compte l'informe individual de cada alumne, així com els informes 

NESE, NEE i d'altes capacitats intel·lectuals.  

 

 

 

9.- PLA DE DIGITALITZACIÓ 

 

Centre Ntra. Sra. de la Consolación -Eivissa 

Codi de centre 07001319 

1. Organització del centre 

1.1. Entorn digital 

GSuite Google, Tenant Microsoft o altre 

 

Entorn Elegit Curs/Etapa 

GSuite Google Totes les etapes i cursos 
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Responsable de la consola Juan Ramón Riera 

 

Si encara no està activat 

 

Responsable contactar amb IBSTEAM i activar - 

1.2. Usuaris 

1.2.a. Usuaris professors 

Responsable creació usuaris Juan Ramón Riera 

Format elegit (exemple 

nomllinatge@centre.xxx) 

nom.llinatge1@consolacion-

eivissa.com 

Moment entrega credencials Inici del curs 

1.2.b. Usuaris alumnes 

Responsable creació 

usuari 

Juan Ramón Riera 

Subdomini específic 

alumnes 

[   ] Sí                 [  x ] No 

Format elegit (exemple 

nomllinatge@centre.xxx) 

nom.llinatge1.llinatge2.anyNaixament@consolacion-

eivissa.com 

Recollida autorització 

menors 14 anys 

Tutors/es de cada grup 

Moment entrega 

credencials (usuari i 

contrasenya) 

Inici del curs 

Responsable entrega 

credencials 

Tutors/es de cada grup 

mailto:nom.llinatge1@consolacion-eivissa.com
mailto:nom.llinatge1@consolacion-eivissa.com
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1.3. Aules digitals 

Curs/Etapa Aula digital (Teams, Classroom, 

Moodle…) 

Infantil Classroom 

Primaria Classroom 

Secundaria Classroom 

Batxillerat Classroom 

1.4. Activació GestIB famílies 

Responsable de l’activació - 

Moment - 

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

 

 

 

2. Formació 

2.1. Claustre 

Nombre de persones amb necessitats de formació bàsica de l’entorn 

(GSuite, Tenant, Moodle…) 

* 

Nombre de persones que han fet formació bàsica (a juny 2021) - 

Preparar un llistat amb el professorat interessat en aquesta formació. 

* Tot el  professorat del nostre centre ha realitzat cursos de formació durant el 

primer trimestre i a finals de juny. 
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2.2. Equip directiu/coordinador TIC 

Necessitat de formació en administració de consola [   ] Sí    [  x ] No 

Nombre de les persones que faran la formació - 

 

 

 

2.3. Alumnat 

2.3.a. Planificació activitats inicials formatives per l’adquisició de la 

competència digital bàsica 

Concepte Responsable Moment en 

què es farà 

Gmail: Conceptes bàsics (Safata d’entrada, 

escriure i contestar correus...) 

Juan Ramón 

Riera 

Inici de curs 

Classroom: Conceptes bàsics (“Tablón”, 

“Trabajo de classe”, entrega de tasques)  

Juan Ramón 

Riera 

Inici de curs 

Google Meet: Entra a una classe online.  Juan Ramón 

Riera 

Inici de curs 

2.3.b. Planificació activitats formatives de consolidació 

Concepte Responsable Moment en 

què es farà 

Gmail: Conceptes avançats (Etiquetes, 

filtres, chat, configuració varies contes...) 

Juan Ramón 

Riera 

Inici de curs 

Classroom: Modificar entregues, Calendari, 

Aplicació mòbil... 

Juan Ramón 

Riera 

Inici de curs 

Google Meet: Configuració web cam, 

micròfon, chat... 

Juan Ramón 

Riera 

Inici de curs 
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2.4. Famílies 

Activitats adreçades a l’acompanyament de les famílies en l’adquisició de 

competència digital 

 

 

Concepte Responsable Moment en 

què es farà 

Gmail: Conceptes bàsics (Safata d’entrada, 

escriure i contestar correus...) 

Juan Ramón 

Riera 

Inici de curs 

Classroom: Conceptes bàsics (“Tablón”, 

“Trabajo de classe”, entrega de tasques) 

Juan Ramón 

Riera 

Inici de curs 

Google Meet: Entra a una classe online. Juan Ramón 

Riera 

Inici de curs 

 

 

 

3. Dispositius i connectivitat 

3.1. Dispositiu per l’alumnat 

Si hi ha distintes situacions en funció del curs/etapa, emplenar una taula per 

cada cas. 

 

Curs/Etapa Tots 

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 Ultra portàtils/Ipad 
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3.2. Alumnat amb dificultats per accedir a dispositius 

Responsable detecció alumnat amb problemes 

econòmics 

Tutors/es de cada 

grup 

Nombre d’alumnes sense dispositiu 1 

Nombre d’alumnes sense connexió 0 

Responsable gestió préstec dispositius  Direcció 

 

El col·legi ja es va fer càrrec del préstec del dispositiu a l’alumne.  

 

3.2. Inventari 

Responsable inventari recursos digitals Juan Ramón Riera 

 

 

10.- ESCENARI C: CONFINAMENT 

En cas que l’inici de curs es realitzàs a l’escenari C (confinament)  l’avaluació 

inicial es durà a terme mitjançant  l’ús de les TIC. 

● Ensenyament a distància (telemàtic). 

● Es farà servir  G-Siute (Classroom) com plataforma única per a totes les 

etapes  (veure pla de digitalització del centre , punt 7). 

● S’ establiran estratègies d’acompanyament familiar: 

- Canals de comunicació (correu electrònic, telèfon, missatgeria 

instantània...) 

- Periodicitat  (Almenys  1 vegada per setmana). 

- Proposta d’activitats de formació. 

● L’horari de docència seguirà l’horari habitual. 

● Els tutors/es coordinaran amb l’equip docent el volum de treball que s’ha 

de donar a l’alumnat. 

● Es deixa autonomia a cada departament i als equips de cicle d’EI i EP 

per decidir la periodicitat del retorn i correcció de les tasques 

encomanades. 
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● Es prioritzaran les activitats competencials i s’evitaran els exercicis 

mecànics i repetitius. 

● Es deixa autonomia a cada departament i als equips de cicle d’EI i EP 

per decidir els procediments d’avaluació i qualificació. Els departaments 

de llengua castellana, catalana i de llengües estrangeres treballaran de 

forma coordinada per evitar continguts repetitius. 

● Es portarà a terme un sistema de préstec de dispositius a l’alumnat 

vulnerable. 

● Els tutors seran els responsables de detectar  les necessitats de 

connectivitat del seu alumnat i coordinar les solucions amb l’equip 

directiu i/o amb el coordinador TIC del pla de digitalització. 

 

11.- ACTE DE CLAUSTRE I CONSELL ESCOLAR 
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12.- ANNEX I PLÀNOLS 

S’adjunta a la carpeta del Pla de Contingència. 

 

13.- ANNEX II HORARI DETALLAT 

S’adjunta a la carpeta del Pla de Contingència. 

 

14.- ANNEX III MANUAL POST COVID PARA CLIENTS SCOLAREST 

(EMPRESA DE RESTAURACIÓ) 

S’adjunta a la carpeta del Pla de Contingència. 

 

 

 


