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INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES.
Per oferir uentorn escolar segur a l’alumnat i al personal del centre, s’ha establert unes mesures de
protecció i prevenció amb la finalitat de minimitzar al màxim el risc de contagi de la Covid-19.
El protocol que arreplega estes mesures se’ls explicarà a l’alumnat i es treballarà durant els primers
dies per a que tot l’alumnat les conega, les respecte i les seguisca. És molt important que les famílies
s’impliquen en el compliment de les normes dels seus fills ja que està en joc la salut de tots.
El centre ha pres mesures organitzatives, de distància social, de higiene, i d’actuació front un cas
sospitós d’infecció.
Mesures organitzatives:
-

-

-

S’ha eliminat l’aula matèria, cada grup tindrà un aula de referència on estarà la major
part de l’horari escolar. Eixirà per als desdobles i/o optatives.
S’han habilitat totes les portes d’accés al centre. Cada grup entrarà per una porta diferent
(Se’ls indicarà el primer dia de classe) i només podran accedir per la que tenen
adjudicada.
Els corredors i escales tenen un sentit d’anada i tornada.
S’obrin tots els banys i cada grup tindrà adjudicat un, no es podrà utilitzar un altre bany
que no tinguen assignat.
Els patis estan diferenciats per zones segons els cursos.
Per tal d’evitar aglomeracions a les entrades e eixides del centre les portes s’obriran 15
minuts abans de l’hora habitual.
En el transport escolar cada alumne tindrà assignat un seient per a tot el curs, es
designarà els primers dies de classe en funció de les parades. Els alumnes pujaran i s’anirà
ocupant de darrere cap a avant.
No es podrà romandre el la cafeteria durant el pati.

Mesures d’higiene:
-

-

Es prendrà la temperatura a l’entrada de l’Institut.
Obligatori l’ús de mascareta en tot el recinte escolar.
Totes les aules disposen de gel hidroalcohòlic, han de desinfectar-se les mans abans
d’accedir a l’aula i cada vegada que isquen de classe.
L’alumnat serà l’encarregat de desinfectar la seua taula i cadira després del seu ús. El
professorat serà l’encarregat de ruixar amb desinfectant cada taula i cadira i l’alumne
netejarà amb paper.
Tot el material comú, teclats i ratolins de l’aula d’informàtica, ferramentes dels tallers de
tecnologia i el material de E.F. Es desinfectarà després de cada ús, amb el mateix
procediment que les taules i les cadires.
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Estaran tancades les fonts dels patis. Els alumnes han de dur una botella d’aigua, que no
podran reomplir en els banys.
Tots els banys estaran dotats de sabó, gel hidroalcohòlic, paper seca mans, paperera amb
pedal.
L’alumnat ha de vindre a classe amb els seu material, estoig, llibretes, etc. I no el podrà
compartir.
Durant tot el matí hi haurà personal de neteja repassant els banys i les zones comuns.

Protocol front un cas sospitós.
-

-

Hi haurà una persona responsable per als aspectes relacionats amb la Covid-19 al centre.
No es podrà accedir al centre l’alumnat, professorat i altres SI:
o Presentes símptomes compatibles amb la Covid-19.
o Estan en situació d’aïllament per haver segut positiu per a la Covid-19
o Estar a l’espera d’una PCR o altra proba de diagnòstic molecular.
o Estar en quarantena domiciliaria per ser contacte directe amb una persona
diagnosticada de Covid-19 o símptomes compatibles.
Es cas d’un cas sospitós al centre, el Responsable Cobid-19 contactarà amb la família per
a que vinga a arreplegar-lo.
En cas de presentar símptomes de gravetat, es telefonarà al 112 i es contactarà amb la
família.
Hi ha un espai Covid-19 al centre Reservat per a l’aïllament.
En cas d’un cas positiu o símptomes compatibles d’un alumne fora de l’horari escolar, la
família ha d’informar al centre de la situació a primera hora del dia següent.

Es prega a les famílies i amb la finalitat de no dificultar el pas i provocar aglomeracions a l’entrada
del centre, no aparcar en les portes d’entrada.

o Utilitzar altres portes d’accés al centre i/o altres escales que no siguen les que tenen
adjudicades.
o No respectar les normes d’higiene (llevar-se la mascareta, no respectar distàncies
de seguretat reiteradament, negar-se a netejar la taula i cadira, ordinadors,
materials comuns, no utilitzar correctament el sentit de la marxa...)
(Aquest últim punt es considerarà seguint el Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la
convivència en els centres docents, com a conductes GREUMENT Perjudicials per a la convivència
del centre (Capítol III) Art 42, i)“Actuacions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut
i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa”

