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ANNEX ROF 

Mesures i actuacions emmarcades en els nous escenaris del Covid-19. 

La informació de totes les mesures higièniques es desenvolupa amb detall al Pla de 

Contingència del Centre.  

PRESENCIALITAT (Escenari A i B) 

Normes específiques per al professorat 

 Abans de sortir de ca seva, el professorat ha de verificar el seu estat físic i 

temperatura. 

 Amb caràcter general, la mascareta homologada és obligatòria per a tothom dins del 

recinte escolar.  

 El professor d’aula ha de vetllar pel compliment de les normes de prevenció de 

contagi: desinfecció i ventilació. 

 El professorat de guàrdia vetllarà perquè es mantinguin al màxim les distàncies de 

seguretat durant els esplais. 

 En cas de sospita d’infecció per Coronavirus, se seguiran les instruccions recollides al 

Pla i les actualitzacions que va proporcionant la Conselleria d’Educació, conjuntament 

amb les Autoritats sanitàries, que es troben a la unitat compartida del Drive: Comissió 

de salut   

 

Normes específiques per a l’alumnat 

 Abans de sortir de ca seva, l’alumnat ha de verificar el seu estat físic i temperatura. 

 Amb caràcter general, la mascareta homologada és obligatòria per a tothom dins del 

recinte escolar.  

 Les ocasions en els quals es faci necessari llevar-se la mascareta (EF, berenar i beure...) 

s’ha de mantenir en tot moment la distància mínima establerta. 

 Es tendrà especial cura en les entrades i sortides de l’edifici per part de l’alumnat i els 

desplaçaments pels passadissos (respectant la direccionalitat establerta) i , pel que fa 

a la cafeteria,  s’evitaran al màxim les aglomeracions.  

 Es necessari seguir les normes referents a desinfecció i ventilació dels espais, les quals 

es detallen al Pla de contingència del centre. 

 Els alumnes evitaran compartir materials, i els desinfectaran convenientment, cas 

d’haver-ho de fer. 

 No es pot jugar a jocs de pilota o de contacte físic en el temps de pati.  

 En cas de sospita d’infecció per Coronavirus s’hauran de seguir les instruccions 

recollides al Pla, i les actualitzacions de protocols que va proporcionant la Conselleria 

d’Educació, conjuntament amb les Autoritats sanitàries que va comunicant la Comissió 

de salut. 

 

 

 

http://redols.caib.es/c07007371/wp-content/uploads/sites/99/2020/12/Pla-de-conting%C3%A8ncia-IES-MADINA-MAYURQA_-Adaptaci%C3%B3-setembre.pdf
http://redols.caib.es/c07007371/wp-content/uploads/sites/99/2020/12/Pla-de-conting%C3%A8ncia-IES-MADINA-MAYURQA_-Adaptaci%C3%B3-setembre.pdf
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Conductes contràries a les normes de convivència: 

 No complir amb les normes bàsiques de prevenció. En concret, no dur la mascareta 

ben posada, no mantenir les distàncies interpersonals de seguretat i neteja de mans. 

  No emprar les portes d’accés i sortida autoritzades. 

 No complir amb la direccionalitat dels passadissos. 

Conductes greument perjudicials: 

Qualsevol actuació que impliqui un alt risc de contagi, per exemple: 

 Acudir al centre amb febre.  

 No dur la mascareta o baixar-se-la sense motiu. 

 Tossir damunt d’un company.  

 Acostar-se molt i per un temps perllongat a un altre company. 

 No seguir el protocol establert quan, a partir de la seva simptomatologia, hi ha una 

sospita de contagi.  

 L’acumulació de conductes contràries a les normes de convivència. 

 

NO PRESENCIALITAT (Part de l’ensenyament a distància de l’escenari B i escenari C, de 

confinament total) 

Aquesta normativa de caràcter general s’anirà adaptant a les situacions reals produïdes per la 

implementació de les mesures establertes. L’equip directiu, juntament amb els coordinadors 

TIC i la resta de professorat, analitzaran els fets i especificaran concrecions de les normes   

Normes específiques per al professorat 

 El professor sera el primer en afegir-se al Meet, per tal de controlar l’entrada dels 

alumnes i cuidar-se de la correcta utilització d’aquesta eina per part seva.  A hores 

d’ara ja és així, ja que hem canviat els permisos a la consola. 

 

Normes específiques per a l’alumnat  

 L’alumnat ha d’esperar que el professor/a és connecti. Cal tenir en compte que hi ha 

canvis d’aula i és necessita un temps per preparar la connexió. Això fa que en moltes 

ocasions calgui donar un marge de temps per iniciar la sessió sincrònica.  

 Les videoconferències Meet programades amb els grups en temps lectiu són per a ús 

exclusiu dels alumnes i els seus professors. 

 És necessari que l’alumnat estigui inscrit als Classrooms de cada matèria, es connecti 

als Meets proposats i dugui a terme les tasques encomanades per als dies de no 

presencialitat al centre. 

 L’assistència als Meet és obligatòria, i s’ha de produir en les mateixes condicions i 

normativa d’una classe presencial, assistint amb puntualitat, amb la vestimenta 

adequada, sense menjar ni beure. 

 La càmera s’ha de mantenir encesa, mostrant la cara en tot moment. Eventualment, 

en el cas d’al·legar problemes tècnics per a una correcta connexió, s’haurà de justificar 

aquesta situació per part de la família. 
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 Els alumnes que vulguin intervenir durant el Meet, han d’acostumar-se a demanar la 

paraula primer. 

 No es poden fer enregistraments de les reunions sense permís. 

 Les tasques encomanades per als dies de no assistència formen part de l’activitat 

matinal de l’alumne, i no s’han de confondre amb el temps destinat als deures o 

l’estudi d’horabaixa. 

Conductes contràries a les normes de convivència: 

 No connectar-se als Meet acordats a cada matèria i que tenen caràcter obligatori. 

 No complir amb les normes específiques d’ús de Meets i Classrooms. 

 Aprofitar els elements de comunicació per a perjudicar de manera conscient una 

classe, com per exemple expulsar un company d’un Meet. 

 Convidar una persona al Meet sense permís. 

 Enregistrar una reunió sense permís. 

 

Conductes greument perjudicials: 

 Difondre imatges o enregistraments sense autorització prèvia. 

 Aprofitar els elements de comunicació per maltractar de manera conscient altres 

membres de la comunitat educativa. 

 La reiteració de conductes contràries a les normes de convivència. 


