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Descripció de les mesures a adoptar en el centre.

2.0

27/08/2020

Actualització segons noves instruccions sobre l’ús de
mascaretes per part de l'alumnat.

3.0

01/09/2020

Actualització eixida de l’alumnat al patis i IES.

2-8

Mesures Sanitàries

IES Jaume I - Curs 2020-21

Índex
1. Entrades i eixides de l’alumnat i professorat
2. Circulació pel centre
3. Ús dels banys per part de l’alumnat
4. Ús de mascaretes
5. Ús de la sala del professorat
6. Ús de les aules
7. Patis
8. Portes de les aules
9. Finalització de les classes
10. Atenció a les famílies
11. Referències

3-8

Mesures Sanitàries

IES Jaume I - Curs 2020-21

1. Entrades i eixides de l’alumnat i professorat
Les entrades i eixides es delimiten per zones. Cadascuna d'elles tindrà un accés
d'entrada i un altre d'eixida. La direcció de les fletxes indiquen el sentit de
circulació de l'alumnat i professorat. L’aparcament d’automòbils estarà
inhabilitat perquè serà un dels accessos de l’alumnat enguany.

Figura 1. Plànols de direccions.

NOTA: Els plànols han d’estar penjats a l’aula.

2. Circulació pel centre
Les indicacions a seguir són les següents:
●

Ús obligatori de la mascareta en tot el centre, excepte per a menjar o
beure.

●

S’hauran de respectar els itineraris marcats als plànols (Figura 1) i als
corredors per a qualsevol desplaçament dins del centre.

●

Seguir les indicacions marcades i especialment quan es mou un grup.

3. Ús dels banys per part de l’alumnat
Les indicacions a seguir són les següents:
●

Respectar l’aforament (indicat a cada bany).

Figura 2. Exemple de senyalització d’aforament màxim.
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Anar al bany en hores de classe per evitar aglomeracions i utilitzar els més
propers a l’aula .

●

Només es pot romandre al bany mentre s’està fent ús.

●

La porta d’accés principal romandrà oberta en tot moment.

4. Ús de mascaretes
Segons el “Protocol de protecció i prevenció davant la transmissió i contagi del
sars-cov-2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no
universitaris en el curs 2020-2021”, l’obligació de l'ús es refereix a mascaretes,
preferentment higièniques i quirúrgiques, així com al seu ús adequat, és a dir,
que ha de cobrir des de la part del septe nasal fins a la barbeta inclosa.
L’ús de mascaretes per l’alumnat:
●

Obligatòria i mantindrà la distància interpersonal d'almenys 1,5 metres.

L’ús de mascaretes pel professorat:
●

Obligatòria i mantindrà la distància interpersonal d'almenys 1,5 metres.

La resta de personal professional (PAS, PAE, etc..), requerirà ús obligatori de
mascareta.
El centre comptarà amb mascaretes quirúrgiques per a utilitzar en el cas que
algú inicie símptomes i mentre s'activa el seu aïllament i l’aplicació del protocol
de gestió de casos. A més comptarà amb mascaretes higièniques per al
professorat i, en cas de necessitat, per a l'alumnat (en cas d’oblit, deterioració o
altres contingències).

5. Ús de la sala del professorat
Respectar l’aforament (indicat a la porta) i mantenir les distàncies en la mesura
d’allò possible. Per a aquesta finalitat, es disposarà de dos espais per al
professorat:
1.

Sala professorat - 1. Aforament 23 professors/es.

2. Sala professorat - 21. Aforament 26 professors/es.

1

Antiga cafeteria (en aquest curs no es disposa de servei de cafeteria).
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Figura 3. Sala professorat - 1.

Figura 4. Sala professorat -2.

6. Ús de les aules
Les indicacions a seguir són les següents:
●

L’alumnat

i

el

professorat

s’haurà

de

rentar les mans amb gel

hidroalcohòlic a l’entrada i eixida de l’aula. En la entrada de cada aula, hi
haurà un dispositiu d’estes característiques:

Figura 5. Dispensador de gel hidroalcohòlic.

●

S’ha de respectar la disposició de les taules amb distanciament tal i com
indiquen les marques, excepte en els moments puntuals en els quals es
realitzen activitats en grup.

●

S’han de netejar2 els materials després del seu ús i és preferible no
compartir materials.

●

Caldrà ventilar les aules obrint les finestres de forma sistemàtica.

Les taules de l’aula estan marcades en el sòl (Figura 6), per asegurar en tot
moment la distància de seguretat de 1,5 m entre l'alumnat.

2

Es posarà a l'abast del professorat els productes per a la neteja.
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Figura 6. Senyalització de la taula (pota superior dreta).

7. Patis
Per a eixir al pati i tornar a l'aula, cal respectar els plans de sentits de circulació del
capítol 1 d’aquest document.
A l’hora del pati només es poden utilitzar els banys del TEI (veure Banys 2 al
plànol de la PB).
Totes les fonts del pati estan precintades pel que caldrà remarcar que l'alumnat
porte al centre una botella d'aigua per al seu consum personal.
L'eixida al pati es realitzarà de manera escalonada, on l’alumnat de:
●

1r ESOr, 1r Bat., FP Bàsica i PFQB eixiran a les 10:55h.

●

2n ESO, 4t ESO, 2n Bat. i Cicles formatius eixiran a les 11:00h

La finalització del pati es realitzarà de manera escalonada, on l’alumnat de:
●

1r ESO, 1r Bat., FP Bàsica i PFQB tornarà a l’aula a les 11:20h.

●

2n ESO, 4t ESO, 2n Bat. i Cicles Formatius tornarà a l’aula ales 11:25h.

Les diferents eixides i retorns a l'aula, es realitzaran mitjançant melodia/timbre.
Si les condicions climatològiques no permeten accedir al pati exterior, l'alumnat
romandrà, preferentment, a la seua aula sota la vigilància de l'últim professor o
professora amb el qual ha tingut classe. En aquest cas cal procurar mantindre
l'aula ventilada durant l'esbarjo3.

8. Portes de les aules
Les indicacions a seguir són les següents:
●

Les portes i les finestres de les aules hauran de romandre obertes per a
evitar la concentració d’alumnat, especialment a primera hora del matí i

3

Pla de Contingència i continuïtat en el treball durant les fases de nova normalitat dels centres
docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
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després del pati; per tant, es recomana a l’alumnat que no deixe les seues
pertenències a l’aula quan ixca al pati.

9. Finalització de les classes
L'eixida de l’institut es realitzarà de manera escalonada, on l’alumnat de:
●

1r ESOr ESO, 1r Bat., FP Bàsica i PFQB eixiran a les 14:05.

●

2n ESO, 4t ESO, 2n Bat. i Cicles Formatius eixiran a les 14:10.

Nota: Els dies que els grups acaben a les 15:15h, l'eixida serà igual per a tot
l'alumnat.

10. Atenció a les famílies
La comunicació amb les famílies i responsables legals de l'alumnat o d'aquests
amb el professorat o equip directiu es realitzarà de manera preferent per ÍTACA,
telèfon, correu electrònic, missatges o correu ordinari i es facilitarà que el màxim
de gestions puga realitzar-se de forma telemàtica.
En cas de ser necessària una entrevista personal, caldrà demanar cita prèvia.

11. Referències
●

Protocol de protecció i prevenció davant la transmissió i contagi del
sars-cov- 2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no
universitaris en el curs 2020-2021.

●

Info

Coronavirus

GVA.

Generalitat

Valenciana.

http://coronavirus.san.gva.es/
●

Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut front a COVID-19
per a centres educatius en el curs 2020-2021 (versió 22-06-2020). Ministeri
de Sanitat-Ministeri d’Educació i Formació Professional.

●

COVID-19: Protegir la salut a les aules. Principis bàsics per a assegurar el
dret a la salut en reobrir els centres educatius: UNICEF Espanya, 2020.

●

Recomanacions per a l'ús de mascaretes.

8-8

