PLA DE CONTINGÈNCIA IES JOSEP FONT I TRIAS
Curs 2020-21
Objectiu
L’objectiu principal d’aquest pla és que serveixi d’eina per planiﬁcar el procés
d’ensenyament-aprenentatge del curs 2020-21, mantenint les mesures de prevenció, contenció i
higiene i preveient un escenari de formació semipresencial i no presencial.
Aquesta proposta parteix d’algunes idees bàsiques :
-

-

-

-

-

Les prioritats bàsiques són el manteniment de la salut personal de tota la comunitat
educativa (benestar personal més enllà de l’absència de la COVID-19) i el manteniment de
la funció social i educativa del centre.
El procés d’ensenyament i aprenentatge mixt entre la modalitat presencial i a distància és
la resposta més probable per afrontar una situació similar a la provocada pel COVID-19 el
present curs.
Sempre que sigui possible es prioritzarà l'ensenyament presencial per l’alumnat de menys
edat.
La situació semipresencial y no presencial obliga a adaptar les programacions i els
continguts i a disminuir el pes de les metodologies de transmissió introduint tasques
competencials .
La necessitat d’establir una estratègia i plantejament de les eines tecnològiques a nivell de
centre, que permeti afavorir l’aprenentatge de l’alumnat, el seguiment de les famílies i la
coordinació entre els docents.
L’establiment tres escenaris possibles:
Escenari A: Nova normalitat.
Tots els nivells presencials. Grups complets. S’han de mantenir mesures de prevenció,
contenció i higiene indicades a la normativa.
Escenari B: Amb mesures restrictives.
Amb mesures més restrictives pel que fa a la prevenció i contenció, a secundària es poden
plantejar modalitats mixtes combinant educació presencial i no presencial.
Escenari C: Conﬁnament
Suspensió de les activitats lectives presencials i plantejament de l’ensenyament a
distància.
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Normativa aplicable: Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i recerca i de la
consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals
de prevenció, 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.

Les pases per desenvolupar aquest Pla són les següents:
1. Planiﬁcació de les mesures de prevenció, protecció i higiene enfront de la COVID-19
adaptades a l’etapa educativa.
2. Planiﬁcació organitzativa
3. Planiﬁcació curricular
4. Pla d’acollida (Professorat, alumnat i famílies)
5. Coordinació per a la salut

Aquest Pla de contingència ha de ser aprovat pel claustre de professorat i el consell escolar del
centre.
Totes les persones de la comunitat educativa de l’IES Josep Font i Trias tenen l’obligació de
conèixer i aplicar el contingut d’aquest Pla de contingència.
Aquest document pot estar subjecte a canvis tant pel Ministeri de Sanitat com per la Direcció
General de Salut Pública i Participació i per la normativa vigent. Se seguirà el protocol vigent en
cada moment.
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1. Planiﬁcació de les mesures de prevenció, protecció i higiene enfront de la COVID-19
adaptades a l’etapa educativa.

1.1 Coordinació
Cal reforçar la coordinació entre nivells de l'Administració, per trobar solucions col·laboratives i
adaptades a la realitat de cada centre educatiu que possibilitin el compliment de les mesures
preventives, així com per facilitar la comunicació necessària tant per a la gestió dels possibles casos o
brots de COVID-19, com per a l'atenció d'aquelles situacions de major vulnerabilitat social.
Coordinació amb el centre de salut Tramuntana.
El centre educatiu, a través de la comissió de salut, es coordinarà amb el centre de salut de referència
del centre educatiu per a l'abordatge dels possibles casos de COVID-19, així com per dur a terme les
activitats per a l'atenció a l'alumnat amb problemes de salut crònics al centre.
En casos d'especial complexitat es comunicarà amb el Servei d'Atenció a la Diversitat, per establir la
coordinació amb CoorEducaSalut i CoorEducaSalutMental, si cal.
La Direcció General de Salut Pública i Participació establirà les mesures de control oportunes en cas de
brot, ﬁns i tot, si escau, ordenar el tancament d'una aula o del centre.
La Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, juntament amb la Conselleria de Salut i Consum
establiran les actuacions de promoció de la salut a la comunitat educativa. Aquestes activitats es
coordinaran des de la comissió de salut del centre.
S’establirà un canal de comunicació ﬂuid entre el centre educatiu i el centre de salut, a través de la
comissió de salut del centre educatiu, que disposarà de les hores de coordinació necessàries per
dur a terme aquesta tasca, amb l’objectiu de facilitar la resolució de dubtes en relació amb les
mesures de promoció de la salut, prevenció i protecció, així com per coordinar les actuacions
davant alumnes amb problemes de salut i d’alumnes que iniciïn símptomes compatibles amb
COVID-19 al centre educatiu.
Composició de la comissió de salut
Coordinació: Enric Magraner
Representant del centre de salut: Aina Porcel (Infermeria pediàtrica)
Representant del professorat: Nicole segura
Representant de l’AMIPA o de les famílies: Ana Belén
Representant de l’ajuntament:
Representant de l’alumnat:
Participació de tot el professorat del centre.
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Coordinació amb els Serveis socials i les entitats locals.
En el cas d'alumnat en situació de vulnerabilitat social per facilitar informació de serveis disponibles de
suport, aliments, xarxes comunitàries o iniciatives veïnals, o per proveir els recursos necessaris per a
una escolarització mixta (presencial i a distància).
A través de la coordinació entre centres educatius i entitats locals, es preveuen accions referides
a:
- Conciliació: per a recerca de solucions en aquells casos d'alumnat que no pugui ser atès per la seva
família, més enllà de l'horari escolar.
- Transport actiu a l'escola: rutes segures a l'escola (caminant o en bici), espais per a aparcament de
bicicletes.
- Policies tutors: en aquells municipis en què hi hagi aquesta ﬁgura, per a actuacions relacionades amb
la prevenció de situacions de risc en els menors.
Composició de la comissió de serveis socials
Coordinació: Nicole Segura
Representant del professorat:
Representant de l’AMIPA o de les famílies:
Representant de l’ajuntament:
Representant de l’alumnat:
Participació de tot el professorat del centre (tutors, tutores i cotutors/es)
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1.2 Mesures de prevenció als diferents espais
Es seguiran les pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres educatius
publicades a la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i recerca i de la consellera
de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de
prevenció, 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.
Criteris generals de neteja i desinfecció
Es seguiran els protocols i les pautes indicades a l’annex 3 de la Resolució del 6 de juliol de 2020.
S’ha realitzat una reunió amb el personal de neteja per explicar les instruccions i s’han enviat les
mateixes a la coordinadora de l’empresa Brillosa per a que s’atenguin a les necessitats dels
productes i serveis necessaris.
Una vegada decidits els criteris organitzatius i s’hagin realitzat els horaris del curs 2020-21,
s’establirà el pla de neteja pertinent.

Aules
Tenint en compte la falta d’espais del centre es prendran les següents mesures a l’hora
d’organitzar la neteja de les aules:
-

Les aules de 1r d’ESO no necessiten neteja durant el matí, es farà només neteja i
desinfecció de portes de manera periòdica.

-

La resta d’aules necessiten una neteja i desinfecció diària en funció dels moviments
d’alumnat.

-

Sempre que hi hagi un canvi d’alumnat dins d’una aula s’haurà de realitzar una neteja per
part del mateix alumnat que l’ha d’utilitzar i, en funció del personal de neteja i del personal
disponible, una desinfecció per part del personal de neteja.

PLA DE NETEJA (Pendent)
El pla de neteja es realitzarà una vegada fets els horaris de classe.

Utilització de material
Alumnat:
L’alumnat ha de seguir les mesures de protecció col·lectiva i individual:
-

Higiene de mans
Ús de mascareta
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Per regla general l’alumnat ha de disposar del seu propi material (ordinadors a 1r i 2n, llibres de
text, quaderns, bolis,....), prioritzant la utilització de material i llibres digitals enfront dels de paper.
A 1r i 2n d’ESO, on l’alumnat ja disposa d’ordinadors personals, s’ha d’utilitzar gairebé sempre
material en format digital.
El mateix criteri s’ha de seguir a 3r i 4t d’ESO sempre que sigui possible.
Es permet l’ús d'ordinadors portàtils personals a tots els nivells.
El material de prevenció (mascaretes i gel hidroalcohòlic) l’ha de portar l’alumnat de casa, encara
que el centre disposarà de material per si és necessari.
Les aules han de comptar amb papereres amb bossa i, en l’entrada/sortida principal, papereres
amb tapa i pedal per dipositar guants i mascaretes.
Professorat:
A les sales per a ús de personal dels treballadors del centre, es mantindrà la distància
interpersonal d'almenys un metre i mig, si no és possible s’haurà de portar mascareta. (Ara és
obligatòria)
El personal del centre, sempre que sigui possible, ha de disposar d’eines, equips i material per
realitzar la seva tasca al centre, sense necessitat de compartir-los.
Cada docent disposarà d’un ordinador de taula o portàtil d’ús exclusiu al centre.
Als equips en què hi pugui haver un ús compartit (fotocopiadora) hi haurà material per a la seva
desinfecció abans de l’ús.
Entrades i sortides (portes)
Es procurarà mantenir les portes obertes sempre que sigui possible per facilitar la ventilació dels
espais i per evitar el contacte amb els poms de les portes. Igualment es realitzarà una neteja
periódica durant el matí.
Passadissos
S’establirà un horari de neteja dels passadissos.
Es senyalitzaran a la primera planta els sentits d’anada i tornada dels passadissos de circulació de
l’alumnat, per tal d’evitar aglomeracions.
Banys
Mesures de neteja, desinfecció i ventilació.
Es realitzaran, com a mínim, 3 neteges i desinfeccions dels banys al dia.
S’ha de mantenir la màxima ventilació possible durant tot el dia.
Es disposarà de la informació de les mesures de prevenció necessàries als banys (aforament,
cartells, infograﬁes…).
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1.3 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi
Mesures de prevenció, protecció, d’higiene i de desinfecció en l’entorn de treball: en reunions, a
les classes, als espais comuns.
Mesures prèvies a l’assistència al centre
Planiﬁcació d’accions informatives sobre els protocols d'actuació als diferents escenaris i les
mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut a la comunitat educativa.
Planiﬁcació d’accions formatives adreçades a alumnat, famílies i docents.
Tot el personal del centre i els alumnes vigilaran el seu estat de salut i es prendran la temperatura
a diari abans d’anar al centre educatiu. En cas de presentar febre (> 37,5ºC) quedaran al domicili i
contactaran amb l’equip sanitari del seu centre de salut.
Qüestionari de salut personal del centre (annex)
Personal del centre: Es realitzarà el qüestionari de salut, que proporciona el Servei de Prevenció
de Riscs Laborals, abans de la incorporació presencial de professorat i personal no docent.
Els qüestionaris de salut en els quals alguna de les tres respostes sigui positiva, s’han de trametre
al Servei de Prevenció de Risc Laborals corresponent.
Declaració responsable per a les famílies de l’alumnat (annex)
Es farà signar una declaració responsable per part dels tutors legals de l’alumnat i es posaran a
l’agenda escolar les condicions necessàries per a l’assistència al centre educatiu.
Mesures generals a tenir en compte durant l’assistència al centre
Mesures de protecció col·lectiva i individual
- Abeuradors del pati
Les fonts d’aigua de la zona d’esplai no es poden utilitzar. S’ha d’evitar l’ús compartit de botelles o
bidons.
- Higiene de mans
El rentat de mans amb aigua i sabó és l’acció de prevenció més eﬁcaç i és la primera opció, en cas
que no sigui possible procedir a la neteja freqüent, es disposarà de gel o solució hidroalcohòlica
per mantenir la higiene adecuada.
El rentat de mans es farà amb aigua i sabó entre 40 i 60 segons. Quan això no sigui possible
es farà servir solució hidroalcohòlica durant 20 segons.
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Les mans s’han d’eixugar amb paper assecant.
Tots els lavabos del centre comptaran amb aigua corrent, sabó i paper assecant.
Es revisarà, diàriament, el funcionament de dispensadors de sabó, gel desinfectant, paper d’un
sol ús, etc., i es procedirà a reparar o sustituir aquells equips que presentin avaries.
Es farà un registre d’aquestes accions de control, reposició i reparació com a part de les accions
preventives.
S'assegura que hi hagi solució hidroalcohòlica a tots els espais (aules, sales de reunions,
secretaria, despatxos, etc.) on no hi hagi lavabo.
Es tindrà precaució en l’emmagatzematge per evitar ingestes accidentals del producte (telèfon del
Servei d’Informació Toxicològica: 91 562 04 20).
La higiene de mans es realitzarà, com a mínim, en les següents situacions:
● En començar i en ﬁnalitzar la jornada.
● Després d’anar al lavabo.
● Després de tossir, esternudar o mocar-se.
● Abans i després del pati.
● Abans i després de menjar.
● Després de cada contacte amb ﬂuids corporals d’altres persones.
● Després de retirar-se els guants, si se n’empren.
● Abans i després de posar-se o llevar-se una mascareta.
● Sempre que les mans estiguin visiblement brutes.
● Després d’usar o compartir espais múltiples o equips (com taules, ratolí d’ordinador, ... )
● Sempre que s’hagin rebut documents, paquets o mercaderies de l’exterior.
Hi haurà cartells informatius de la tècnica correcta d’higiene de mans almenys als lavabos i als
llocs que es consideri oportú. Al següent enllaç es poden trobar les indicacions de la correcte
higiene de mans: http://www.caib.es/sites/coronavirus/f/311791.
- Ús de guants
L’ús de guants no és recomanable de manera general; s’han d’usar quan hi hagi d’haver contacte
amb ﬂuids corporals i tasques de neteja.
Els guants són d’un sol ús per a cada persona, no es poden reutilitzar. No es faran servir tota la
jornada laboral.
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En cas d’usar-se es seguirà el protocol descrit a les instruccions.
- Higiene respiratòria
S’han instal·lat mampares de protecció als serveis de secretaria i consergeria, a la sala d’aïllament
i al departament d’orientació.
S’ha de garantir que totes les aules o espais comuns disposen de ventilació; en cas contrari no es
podran emprar.
Tots els espais s’obriran diàriament abans de les 7.45 el temps necessari per la seva ventilació.
Igualment, per permetre la renovació de l’aire, després de cada canvi de classe i després de cada
ús.
Els sistemes de ventilació es mantindran a una temperatura raonable d’entre 23- 26oC i es faran
les revisions mensuals necessàries per assegurar que la renovació de l’aire de l’exterior sigui
suﬁcient.
A tots els espais es mantindran les ﬁnestres obertes sempre que la climatologia ho permeti.
S’adoptaran mesures d’higiene respiratòria en tossir o esternudar, cobrint-se la boca i el nas amb el
colze ﬂexionat o amb un mocador d’un sol ús. S’han col·locat papereres amb pedal a totes les
aules per llençar el mocador immediatament. S’informarà a tota la comunitat educativa que al
evitar el fet de tocar-se ulls, nas o boca, i posteriorment s’han de rentar les mans amb aigua i sabó
o amb gel o solució hidroalcohòlica.
- Ús de mascaretes
Serà obligatòria per tota la comunitat educativa dins del centre.
Als diferents espais hi haurà cartells informant de l’ús correcte de la mascareta.
- Pantalla facial
Hi ha pantalles facials proveïdes per la Conselleria a la sala d’aïllament.
Bata de protecció
Hi ha les bates de protecció proveïdes per la Conselleria a la sala d’aïllament.
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1.4 Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de contagi.
Informació a la comunitat educativa
Tot el personal del centre educatiu ha de conèixer el present protocol. L’equip directiu i la persona
coordinadora de la comissió de salut han d’adoptar les mesures conduents a assegurar que així
sigui.
Les famílies i l’alumnat han d’estar informades d’aquest protocol a través dels mecanismes
oﬁcials que tingui establert el centre educatiu.
Símptomes compatibles amb la COVID-19
Es considerarà que un alumne pot ser cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2, segons la deﬁnició
del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia de infecció respiratòria aguda d’aparició
sobtada que cursa amb els següents símptomes:
Els més comuns inclouen:
Febre, tos i sensació de falta d’aire.
En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de
coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits.
Aquests són els que actualment té deﬁnits el Ministeri de Sanitat, poden estar sotmesos a canvis.

Vigilància de l’alumnat relacionada amb la COVID-19
Tot l’alumnat abans d’anar a l’escola s’ha de prendre la temperatura a casa, si l’alumne té més de
37,5oC no podrà acudir al centre.
Si l’aparició de símptomes es produeix a casa, l’alumne ha de quedar al seu domicili i contactar
amb els serveis sanitaris.
No podran acudir al centre l’alumnat que estigui en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per
COVID-19, o els que es trobin en un període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte
estret* amb alguna persona amb símptomes o diagnòstic de COVID-19.
*Es deﬁneix com a contacte estret:
● Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas: personal sanitari o sociosanitari que no hagi emprat les
mesures de protecció adequades, membres familiars o persones que hagin tingut algun altre tipus de contacte físic
similar.
● Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas, a una distància menor de dos metres (exemple:
convivents, visites) i durant més de quinze minuts.
● En un avió, vaixell, tren o altre mitjà de transport terrestre de llarg recorregut (sempre que es pugui identiﬁcar
l’accés als viatgers) els passatgers situats en un radi de dos seients al voltant d’un cas i la tripulació que hagi tingut
contacte amb aquest cas.
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Actuació davant l’aparició de símptomes en un alumne al centre educatiu
A l’alumne que durant la jornada escolar presenti algun símptomes d’infecció per COVID- 19 l’adult
que hagi detectat el cas, llevat que sigui personal sensible a la COVID-19, el conduirà a l’espai que
el centre hagi habilitat com a sala d’aïllament (ex aula PISE) , se li facilitarà una mascareta
quirúrgica, l’adult es posarà la mascareta quirúrgica i ambdós es rentaran les mans. No s’obligarà a
dur la mascareta a l’alumnat amb problemes respiratoris, als que tinguin diﬁcultat per llevar-se la
mascareta per si sols i als que tenen alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
Si l’alumne que presenta símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (per motius de
salut) , l’adult que l’acompanyarà farà ús d’una mascareta de protecció FFP2 sense vàlvula, a més
d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús.
No es deixarà l’alumne sol en cap moment, però es mantindran sempre que sigui possible les
mesures de distanciament físic, tenint en compte l’edat de l’infant. Si la sala disposa de mampara
de protecció se’n podrà fer ús sempre que l’edat i situació de l’alumne així ho permeti.
En el cas de percebre que l’alumne que comença a tenir símptomes es troba en una situació de
gravetat o té diﬁcultat per respirar, s’avisarà el 061 i se seguiran les instruccions que indiquen.
L’adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb l’alumne ﬁns que un familiar o tutor legal el
vagi a recollir. S’evitarà que altres adults del centre educatiu entrin en contacte amb l’alumne, per
evitar possibles contagis.
S’avisarà el pare, mare o tutor legal perquè recullin el seu ﬁll o ﬁlla i es posin en contacte al més
aviat possible amb el seu l’equip sanitari de referència de l’alumne, per tal d’avaluar el seu estat de
salut i realitzar les actuacions oportunes.
El trasllat al domicili es realitzarà sempre que es pugui garantir un trasllat segur i no utilitzarà
transport públic. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur s’avisarà al 061 i se seguiran les seves
instruccions.
Davant el cas d’un alumne amb símptomes sospitosos, es valorarà l’actuació amb la resta de
l’alumnat i el personal del centre educatiu que es consideri contacte estret, d’acord amb la situació
epidemiològica del moment i la vulnerabilitat de l’alumnat i dels professionals del centre.
Si s’ha de realitzar l’estudi de contactes estrets, les autoritats sanitàries podran demanar al centre
educatiu els llistats de l’alumnat i personal del centre que ha estat en contacte estret amb el
possible cas per indicar les actuacions a dur a terme. A aquest efecte, els centres educatius han
de disposar de registres d’assistència diària al gestib, de totes les activitats del centre.
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Actuació si el cas es conﬁrma
Si hi ha un cas positiu al centre, les autoritats sanitàries indicaran al centre educatiu les mesures a
prendre. Algunes d’aquestes mesures estan per determinar i es faran arribar als centres educatius
abans de l’inici de curs.
Sala d’aïllament
Tots els centres educatius han de habilitar un espai del centre com a sala d’aïllament per usar en
cas de sospita d’un cas de COVID-19. S’ha d’identiﬁcar com a tal mitjançant cartelleria.
Aquest espai ha de ser una sala, despatx o habitació que es pugui ventilar i estigui condicionada
per poder respectar les distàncies.
Hi ha d’haver tot el material de protecció dins una capsa estanca: mascaretes quirúrgiques per a
l’alumne i l’adult i, per si l’alumne no es pot posar una mascareta quirúrgica, mascaretes de
protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d’un sol ús.
Disposarà d’una paperera amb bossa, tapa i pedal, on tirar mascaretes, mocadors d’un sol ús, etc.
En el cas que l’alumne sigui suﬁcientment autònom, es pot tenir una mampara protectora per
separar-lo de la persona que l’acompanya per tal d’augmentar la seguretat.

Pautes per a la neteja i desinfecció del centres quan hi hagi un cas sospitós de COVID-19
El pas previ a la neteja i desinfecció és la senyalització i informació.
Una vegada fora del centre la persona sospitosa de COVID-19:
a. Si la persona amb símptomes ocupava un espai especíﬁc (aula, aula especíﬁca,...), s’ha de
tancar la porta, obrir les ﬁnestres per ventilar i esperar una hora per netejar i desinfectar.
b. Si l’espai que ocupava la persona amb símptomes és un espai comú, compartit amb altres
persones, s’assenyalarà l’àrea dos metres al voltant de l’espai del cas (sòl, mobiliari), i les zones
i mobiliari d’ús compartit de tot l’espai (armaris o prestatgeries, fotocopiadores, etc.). A les
altres persones que han ocupat l’àrea se’ls informarà immediatament i se’ls demanarà que
extremin les mesures d’higiene personal, així com que s’extremin les mesures de neteja i
desinfecció en els punts crítics. Aquesta informació es farà extensiva a tot el personal del
centre, inclòs el de neteja, i els usuaris.

Pla de contingència 2020-21
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2. Planiﬁcació organitzativa
2.1 Seguiment de l’alumnat
S’ha Posat en marxa al curs 2019-20 el full de seguiment de l’alumnat que s’utilitzarà durant tota la
seva estada al centre, els tutors i tutores han actualitzat la informació d’aquests darrer curs fent
especial esment en l’activitat de l’alumnat durant el conﬁnament.
Es realitzaran reunions setmanals de tutoria per nivells amb seguiment de les situacions de:
-

Vulnerabilitat social
Reunions mensuals de l’orientadora amb serveis socials dels ajuntaments)

-

Vulnerabilitat de salut
Reunió periòdiques de l’orientadora amb la coordinadora del centre de salut
Tramuntana amb seguiment especial a l’alumnat inclòs al Programa alerta escolar.

-

Absentisme escolar
Seguiment de l’assistència per part del cap d’estudis i el tutor o tutora.

-

Alumnat nee i nese
Seguiment per part del departament d’orientació i els tutors/tutores.

-

Alumnat repetidor
Seguiment per part dels tutors i cotutors i de l’equip docent.

-

Alumnat amb assignatures pendents
Seguiment realitzats pels responsables de cada departament.
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2.2 Control i organització d’accessos i circulació de persones en el centre
Entrades i sortides enllaç
A ﬁ d’evitar aglomeracions dins del centre, s’establirà un esglaonament de l’horari d’entrades i
sortides pels diferents accessos del centre.
Cada entrada i sortida afectarà a 2 nivells i cada un d’ells utilitzarà una escala i una sortida
diferent.
Per facilitar això s’han modiﬁcat la durada d’alguna de les sessions de classe que podran passar
de 55 a 50 minuts.
S’estableixen 3 possibles vies d’entrada i sortida del centre (1, 2 i 5)

ENTRADES
Les aules han d’estar obertes i ventilades a les 7.45 i es realitzarà una entrada esglaonada
1 Porta principal
Entrada al centre de 4t d’ESO a les 7.55 i de 2n d’ESO a les 8.00
2 Porta d’emergència lateral
Entrada al centre de de 3r d’ESO a les 7.55 i de 1r d’ESO a les 8.00
5 Porta d’accés al pavelló
Entrada de 1r d’ESO A que després accedirà a l’ediﬁci per la porta 4
Entrada al pavelló pel grup que comença la jornada de classes amb educació física.
Pla de contingència 2020-21
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SORTIDES
Es realitzarà una sortida esglaonada per diferents vies
1 Porta principal
Sortida del centre de 4t d’ESO a les 14.05 i de 2n d’ESO a les 14.10
Sortida al centre de de 3r d’ESO a les 14.05 i de 1r d’ESO a les 14.10
5 Porta d’accés al pavelló
Sortida de 1r d’ESO A que després accedirà a l’ediﬁci per la porta 4
Sortida del pavelló pel grup que acaba la jornada de classes amb educació física.

CIRCULACIÓ
Les escales d’ús exclusiu de personal docent s’utilitzaran per l’alumnat de 1r i 3r d’ESO que entra
per la porta lateral (2).
Mai coincidirà més d’un nivell utilitzant les mateixes escales i cada nivell pujarà i baixarà per les
escales més properes a les seves aules (veure planols d’aules).

S'han assenyalat les vies de circulació de cada passadís.
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ESPLAIS
Els horaris d’esplais (en color gris) per l’alumnat també concreten un esglaonament a ﬁ d’evitar la
coincidència d’un nombre excessiu de persones en els espais comuns.
Els espais del pati s’han delimitat en 4 zones, una per nivell.
Els horaris dels grups permeten que no hi hagi interacció entre els diferents nivells educatius del
centre:
1r i 2n d’ESO

3r i 4t d’ESO

Entrada 8.00

Entrada 7.55

8.00-8.55

55’

8.00-8.55

55’

8.55-9.50

55’

8.55-9.50

55’

9.50-9.55

Berenar a l’aula

9.55-10.15

PATI 20’

10.15-11.05

9.50-10.10

PATI 20’

50’

10.10-11.05

55’

11.05-12.00

55’

11.05-12.00

55’

12.00-12.05

Berenar a l’aula

12.05-12.20

PATI 15’

12.00-12.15

PATI 15’

12.20-13.15

55’

12.15-13.10

55’

13.15-14.10

55’

13.10-14.05

55’

Aules especíﬁques:
S’han de concretar protocols amb mesures de protecció especials per a l’ús d’instal·lacions
esportives i les aules especíﬁques (música, plàstica, laboratori, informàtica i tecnologia)
Ús de l’ascensor
Quan hi hagi ascensor es limitarà el seu ús al mínim imprescindible i es mantindrà la distància
interpersonal de seguretat, excepte en els casos de persones que precisin assistència, i en aquest
cas també es permetrà que l’usi l’acompanyant.
Guàrdies de professorat:
S’hauran de reforçar les guàrdies de professorat abans de l’entrada de l’alumnat al centre i durant
els patis.
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2.3 Aforament (ràtios/aula)

Capacitat aules tipo (51m² útils)
Distància de separació

Alumnat

1,5 metres

20

2 metres

13

Escenari B

Distància de separació: 1,5 metres

Escenari A
Grups

Ratio A

Escenari B
Grups

Ratios B

Situació B

4

26-27

6

17-18

Presencial

2n (75)

3

25

4

18-19

Presencial

3r (72)

3

24

4

18

4t (80)

3

26-27

4

20

1 de cada 2
setmanes

Nivell
1r

(104-108)

Aquest escenari implica la supressió dels desdoblaments (encara que alguns se convertiran en
suports), la reducció d’hores de coordinació, d’1 hora tutoria i la majoria de suports.

Escenari B

Distància de separació: 2 metres

Nivell

Escenari A
Grups

Ratio A

Escenari B
Grups

Ratios B

Situació B

1r (104-108)

4

26-27

8

13-14

Presencial

2n (75)

3

25

6

12-13

3r (72)

3

24

6

12

4t (80)

3

26-27

6

13-14

1 de cada 3
setmanes

Aquest escenari és inviable amb la quota de professorat actual
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Activitats complementàries
-

Com a norma general, s’eliminen totes les activitats de centre (carnestoltes, foguerons,
Fira de la Ciència i altres projectes on estava prevista una participació massiva d’alumnat.
Tampoc es realitzaran activitats conjuntes entre els diferents grups a no ser que es
realitzin a un entorn natural obert.
El projecte de tutoria entre iguals (TEI) no es realitzaran aquest curs.
El pati actiu, tal com estava dissenyat, no es realitzarà aquest curs.
Les activitats complementàries s’hauran d’adaptar al criteri que decideixi la conselleria.

Constitució dels equips docents i coordinació del professorat.
La constitució d’equips docent es mantè com l’actual curs per a la l’escenari 1.
Pel que fa a l’escenari 2, ja s’ha establert la distribució del professorat i els horaris es faran abans
del setembre.

Coordinació entre etapes
S’ha elaborat un nou full individualitzat de seguiment de l'alumnat que contempla tota la
informació relativa a la seva situació durant el curs actual, especialment durant el conﬁnament.
Aquests fulls individualitzats es mantindran actualitzats durant tota l’escolarització.
Igualment amb l’alumnat que ve de primària s’han realitzats aquests fulls amb tota la informació
aportada a les diferents reunions amb el personal d’orientació de les escoles adscrites i amb els
tutors de 6è.
Pel que fa a l’alumnat que ja estava matriculat al centre aquest curs, serà de gran ajuda la
informació aportada pel personal docent a l’informe de la 3a avaluació amb observacions de tot el
professorat respecte al funcionament de cada alumne durant el conﬁnament.
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3. PLANIFICACIÓ CURRICULAR
3.1 Avaluació inicial
És important saber en quin nivell d’aprenentatges comencen els alumnes el nou curs i amb quin
estat emocional i motivacional l’enfronten després de la crisi viscuda. Per això, s’ha de realitzar
l’avaluació inicial durant les primeres setmanes del curs i ha de ser el punt de referència dels
equips docents a l’hora de prendre decisions relatives al desenvolupament del currículum.
Com a conseqüència del resultat d’aquesta avaluació inicial s’han d’adequar les programacions
didàctiques a les característiques i coneixements dels alumnes i s’adoptaran les mesures
pertinents de suport i recuperació per a l’alumnat que ho necessita.
Aquestes adaptacions podran donar lloc a canvis pel que fa a la planiﬁcació dels suports.
Activitat

Situar l’estat
emocional i
motivacional de
l’alumnat

Saber en quin nivell
d’aprenentatge
comença l’alumnat

Prendre decisions
relatives al
desenvolupament del
currículum i adequar
les programacions
didàctiques
Adaptar mesures de
suport (ACNS/ACS) i
recuperació (Pla
individual de
recuperació)

Pla de contingència 2020-21

Responsable

Tutors i
cotutors
(Acollida)

Docent de cada
assignatura

Caps de
departament
Membres del
departament

Equips docents

Temporalització

Recursos

Acollida alumnat

Anàlisi dels informes emesos
pels docents del curs anterior,
activitats d’acollida, notes i
observacions de la 3a avaluació
per conèixer la resposta de
l’alumnat durant el conﬁnament.

Del 14/09 al 9/10

Del 13/10 al
16/10

Reunió d’equip docent
coordinada pel tutor/a. Reunió de
departament per fer traspàs
d’informació. Observacions a
l’aula, debats i converses,
simulacions, treballs d’aula,
portafolis o diaris de classe del
curs anterior, proves
competencials, ...

Programació didàctica
Memòria de departament del
curs anterior.

Sessions
d’avaluació inicial
Informe d'avaluació inicial
19 al 22/10?
Models d’adaptacions curriculars
Lliurament
informe 26/10
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3.2 Previsió de l’adequació de les programacions didàctiques a les exigències dels
diferents escenaris.
S’ha de preveure, des d’inici del curs 2020-2021, les adequacions necessàries per atendre els
diferents escenaris d’ensenyament derivades de la possible incidència, a les Illes, de la COVID-19:
Ensenyament Presencial, semipresencial i a distància.
Amb independència de l’escenari en el qual ens pugem trobar, caldrà ﬁxar els criteris d’avaluació
i els estàndards d’avaluació que es consideren bàsics, els quals s’han de mantenir invariables en
tots tres escenaris.
De la mateixa manera, els indicadors, instruments d’avaluació i criteris de qualiﬁcació i
recuperació s’hauran de preveure , de manera diferenciada, per a cadascun dels tres escenaris
previstos.

Activitat
Decidir els criteris d’avaluació i
els estàndards d’avaluació que es
consideren bàsics, els quals
s’han de mantenir invariables en
tots tres escenaris.
Preveure
els
indicadors,
instruments d’avaluació i criteris
de qualiﬁcació i recuperació, per
a cadascun dels tres escenaris
previstos.

Responsable

Cap departament

Temporalització

Recursos

Programació de
l’assignatura
S’hauran de publicar Dossier alumnat
(aquest dossier
abans de començar
adaptarà el seu
el curs.
format per introduir
part d’aquesta
informació)

Per garantir la informació a l’alumnat i les famílies, s’adaptarà el dossier de l’alumnat per tal de
recollir aquestes informacions i es penjarà a la pàgina web.
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3.3 Recuperació i seguiment d’assignatures pendents de cursos anteriors

Assignatures pendents de cursos anteriors:
Els criteris de qualiﬁcació, de recuperació i de seguiment de pendents s’hauran de preveure de
manera diferenciada per cadascun dels escenaris previstos, tot atenent les instruccions de
l’Administració Educativa, i seran informats als alumnes i a les seves famílies.
La recuperació de les matèries dels alumnes que han promocionat amb matèries pendents del
curs 2019-2020, ateses les condicions excepcionals derivades de l’educació a distància, ha de ser
un objectiu prioritari, així, durant el primer trimestre del curs 2020-2021, fonamentalment, i si
s’escau durant el segon trimestre, els departaments didàctics, a través dels docents de la matèria
del curs on està matriculat l’alumne, en el cas de matèries que tenen continuïtat, realitzaran el
seguiment corresponent i es duran a terme activitats de recuperació.
En cas de no recuperar l’alumne la matèria pendent, i com a criteri general, si durant el primer i
segon trimestre del curs, l’alumne, supera la matèria del curs actual, es considerarà que l’alumne
ha superat la matèria pendent del curs anterior. En cas de no aprovar, l’alumne tindrà dret a
realitzar una prova/activitat de recuperació ﬁnal al llarg del tercer trimestre (del 19 al 23 d’abril).
Per aquells alumnes que han promocionat amb matèries no superades, que no hi tenen continuïtat
al curs actual, es realitzaran durant el primer i segon trimestre activitats/proves de recuperació
parcials. Els departaments didàctics, facilitaran activitats per a la preparació de les
proves/activitats de recuperació I faran el seguiment corresponent. S’assignarà a un membre del
departament per fer el seguiment d’aquests alumnes. En aquest seguiment, hi col·laborarà el
tutor. En cas de no aprovar la matèria pendent, després de realitzar les activitats
proposades/proves parcials, l’alumne tindrà dret a realitzar una prova ﬁnal de recuperació durant
el tercer trimestre (del 19 al 23 d’abril).
Aquest procés de seguiment de pendents s’ha d’assegurar en tots els escenaris. A l’escenari B i C
es mantindrà el seguiment a través de mitjans telemàtics.

Pla de contingència 2020-21

21

3.4 Introducció com a tema transversal dins les programacions didàctiques
aspectes relacionats amb: la promoció de la salut, les relacions socials, la
competència digital i la competència d’aprendre a aprendre.
Promoció de la salut i relacions socials:
S’inclouran com a tema transversal a les programacions d’aula aspectes relacionats amb la promoció de la
salut, amb independència del tractament especíﬁc que alguna àrea hi faci i de les activitats de tutoria que
es desenvolupen amb aquest ﬁ.
Amb aquesta ﬁnalitat, els equips docents determinaran de quina manera en cada un dels àmbits o
matèries s’han de treballar, de forma globalitzada i/o interdisciplinari.

Contingut

Nivell

Els hàbits bàsics de salut:
alimentació.

1r

Els hàbits bàsics de salut:
exercici físic.

Tots

Rutines d’higiene

Tots

Prevenció de contagis

Tots

El coneixement de la malaltia de
la COVID-19: transmissió,
efectes, símptomes, etc

Tots

La salut emocional en el
conﬁnament i la gestió de les
angoixes i pors.

Tots?

Responsable

Temporalització

Relacions socials
Altres propostes

La competència digital:
S’ha elaborant una proposta per presentar al claustre però de moment només és un esborrany (annex)
La competència d’aprendre a aprendre:
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3.4 Planiﬁcació i organització de tutories
Després de l’experiència del passat conﬁnament i de les conclusions de les memòries de tutoria,
es mantindrà i ampliarà l’assignació de cotutors a cada grup.
Igualment al Pla de contingència digital s’han millorat a nivell de claustre els sistemes de
seguiment de l’alumnat garantint la coordinació entre tutors, cotutors, equips docents, personal
de suport i equip directiu.

3.5 En el cas d’ensenyament semipresencial o en línia
Veure Pla de contingència digital (Punt 6)
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4. PLA D’ACOLLIDA
Donades les circumstàncies creades per la COVID-19, és necessari establir un pla d’acollida per a
tots els components de la comunitat escolar.
El Pla d’acollida de l’alumnat i famílies quedarà inclòs dins el Pla d’acció tutorial, i haurà d’estar
enllestit abans de l’entrada d’alumnat i/o les famílies a les aules.
El departament d’orientació està preparant el Pla d’acollida en coordinació amb el cap d’estudis,
seguint les orientacions elaborades per part de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Educatiu.
https://view.genial.ly/5ed9ea2679f4b80da7674aa3/interactive-content-espais-dacollida

1.1 Alumnat
Aquest pla ha de contemplar totes les accions/activitats a desenvolupar la primera, o dues
primeres setmanes del curs, en qualsevol dels escenaris possibles; amb la ﬁnalitat principal de
facilitar l’expressió de l’alumnat i escoltar-lo, per tal de potenciar el seu benestar emocional,
afectiu i relacional.
Ha d’implicar a tots els integrants dels equips docents i per a tots els nivells d’ESO.
La programació conjunta d’una UD zero, serà la que marcarà totes aquestes primeres activitats
de l’alumnat i la realitzaran els tutors i co-tutors de cada grup.
Aquesta UD zero, es realitzarà durant 2 o 3 dies de la primera setmana a tots els nivells, per tal
d’assolir els següents objectius:
1)
Permetre l’expressió emocional dels joves: situació personal, pors o preocupacions,
expectatives en el nou curs, etc.
2)
Explicar i treballar les mesures de seguretat obligatòries en aquest curs. Comprensió del
concepte de salut en totes les seves dimensions.
3)
Cohesionar el grup. Treball d’autoconeixement, coneixement dels companys i establiment
de vincles i conﬁança.
4)
Consensuar normes i límits a seguir per a tothom (alumnat i professorat), des de la
interdependència entre responsabilitat i llibertat, que marca la qualitat de tota convivència.
5)
Motivar l’alumnat a assolir els aprenentatges d’aquest curs, de tal manera que siguin ells
qui decideixen aprendre (per desig o necessitat). Enfocar-se en les competències necessàries
per a una vida sana, adaptació al canvi i veure la necessitat d’assolir el màxim de coneixements i
competències, per tenir un ventall ampli d’alternatives a l’hora de prendre decisions de tota mena
a la seva vida.
6) Assentar l’entorn virtual d’aprenentatge establert al centre.
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Els tutors i tutores amb l’ajuda dels cotutors, han establir uns “espais” d’escolta i
acompanyament emocional de l’alumnat amb diﬁcultats d’adaptació a la seva nova realitat, arran
de la pandèmia. Aquí, tindran també un paper rellevant els orientadors i equips de suport, junt
amb el professorat dels plans de convivència o mediació existents al centre.

1.2 Famílies
Els tutors no poden oblidar el rol d’acompanyament i col·laboració amb els familiars, per tal de
conèixer les circumstàncies particulars de cada alumne, poder donar pautes i/o recursos als
familiars que els necessitin i vulguin, amb la ﬁnalitat de garantir el màxim aprenentatge i
benestar de l’alumnat, sobretot en els escenaris B i C.
Els familiars necessiten ser informats de la normativa i organització del centre, dels deures i
obligacions dels seus ﬁlls, i de les conseqüències del no compliment d’aquests, així com dels
resultats o “nivell d’èxit acadèmic” (notes) de l’alumnat; però també del funcionament dels Plans
de contingència i de les vies de seguiment i ajuda obertes pel centre durant un possible
conﬁnament.
Les sessions d’acollida han de permetre assolir els següents objectius:
1)

Donar a conèixer el Pla de contingència.

2)

Explicar les mesures de seguretat obligatòries durant aquest curs.

3)
Facilitar l’ús de les TIC en relació al centre (Gestib) i al professorat (Entorn corporatiu).
Donar a conèixer l’entorn virtual d’aprenentatge acordat al centre, incloent les vies de seguiment
de l’alumnat i de comunicació amb les famílies.
4)
Consensuar normes i límits a seguir per les famílies amb els seus ﬁlls i ﬁlles en situacions
de conﬁnament o semipresencials.
Estan previstes reunions amb les famílies de cada curs abans de començar les classe el 10 de
setembre.

1.3 Professorat
Les orientacions de Conselleria indiquen que s’ha de treure importància a l’aprenentatge de
coneixements especíﬁcs de cada matèria per centrar-nos en els aprenentatges competencials
(avui dia, si un és competent, pot aprendre fàcilment i de forma autònoma els coneixements
necessaris, la qual cosa serà imprescindible en un escenari semipresencial o de nou
conﬁnament).
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Aproﬁtar aquest any per treballar competències cognitives, emocionals i curriculars. Aquest
camí, ens pot servir d’aprenentatge, a tots plegats, per anar introduint els canvis necessaris en la
nostra praxi docent i en els centres.

La sessió d’acollida del professorat al centre ha de preveure sessions informatives sobre el pla
de contingència del centre i per al desenvolupament de l’unitat zero. Aquesta unitat serà
assessorada pel Departament d’Orientació.

Acollida

Dates

Elaboració
documentació i
presentació

Professorat

entre el 3 i el 7 de
setembre

Equip directiu

Equip directiu

Famílies

7, 8 i 9 de setembre

Equip directiu
(Punts 1 i 3)
Dep. orientació
(Punts 2 i 4)

Tutors/es i cotutors/es
(Punts 3 i 4)

Alumnat

10-11 de setembre
(mínim)

Equips docents

Tutors/es i cotutors/es
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5. COORDINACIÓ PER A LA SALUT
(Veure punt 6 de les orientacions)
De moment i després de moltes telefonades, ha estat impossible concertar una reunió amb la
coordinadora del centre de salut Tramuntana d’Esporles.
Tot i així, està previst realitzar les següents actuacions:
● Planiﬁcació del disseny d’activitats d'educació per a la salut que incloguin les
mesures de promoció, prevenció, i protecció de la salut davant la COVID-19 i del
disseny de la inclusió d’aquestes activitats en els programes i activitats de
promoció i educació per a la salut del centre educatiu.
● Coordinació amb serveis externs (sanitat, policia tutor…)

6. PLA DE CONTINGENCIA DIGITAL
● Cada centre ha d’elaborar un pla de contingència digital.
● El Pla de contingència del centre és el següent: enllaç

Annexes
Informació agenda escolar:
MESURES RELACIONADES AMB LA PREVENCIÓ I CONTENCIÓ PER LA COVID-19
Documento
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LES FAMÍLIES D’ALUMNAT
Documento
PROTOCOL SERVEI DE BAR CAFETERIA
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Llistat de control del pla de contingència

1. Planiﬁcació de les mesures de prevenció, protecció i higiene enfront de la COVID-19
adaptades a l’etapa educativa.
1.1 Mesures de prevenció als diferents espais (Annex 3 de la resolució)

Sí/no

S’han organitzat les entrades i sortides?

S

S’ha organitzat la circulació de passadissos, banys?

S

S’ha organitzat l’utilització dels diferents espais del centre?

S

S’ha organitzat la neteja i desinfecció de les aules?

pendent

S’ha organitzat la ventilació dels espais?

S

S’ha previst quin material de protecció serà necessari a cada espai?

pendent

S’han rotulat els espais en funció de les necessitats (aforament,
direccionalitat, cartells, infograﬁa)?

pendent

1.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi (Annex 2 de
la resolució)

Sí/no

S’han previst mesures de prevenció, protecció, d’higiene i de desinfecció en
l’entorn de treball: en reunions, a les classes, als espais comuns ?

S

S’han mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal no
docent?

S

S’han previst mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de
contagi?

S

1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene

Sí/no

S’ha planiﬁcat la informació a les famílies?

S

S’ha planiﬁcat la informació a l’alumnat?

S

S’ha planiﬁcat la informació al personal docent i no docent?

S

S’han planiﬁcat accions formatives per a l’alumnat, les famílies i el personal
docent i no docent?

S
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2. Planiﬁcació organitzativa (Veure resolució)

Sí/no

S’ha planiﬁcat l’actualització de la informació referent a famílies i alumnat
vulnerable?

S

S’han planiﬁcat els accessos al centre per als escenaris A i B?

S

S’ha planiﬁcat la circulació dins el centre per als escenaris A i B?

S

S’ha planiﬁcat l’aforament dels espais per als escenaris A i B?

S

S’ha previst l’organització d’horaris, agrupaments, torns de pati, entrades i
sortides per als escenaris A i B?

S

S’ha previst la constitució d’equips docents per als escenaris A i B?

sense
canvis

S’ha previst l’organització per canviar d’un escenari a un altre?

S

S’ha previst la coordinació entre etapes en els tres escenaris?

3. Planiﬁcació curricular

Sí/no

S’han planiﬁcat l’avaluació inicial als tres escenaris?

en procés

S’ha previst com s’adequaran les programacions en els tres escenaris?

en procés

S’ha previst dins les programacions el treball dels temes transversals:
relacions socials, salut, competència aprendre a aprendre i competència
digital, en els tres escenaris?

pendent

S’ha previst l’organització de tutories en els tres escenaris?

S
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4. Pla d’acollida

Sí/no

S’han planiﬁcat l’organització del pla d’acollida de l’alumnat per als tres
escenaris?

N

S’han planiﬁcat l’organització del pla d’acollida de les famílies per als tres
escenaris?

N

S’han planiﬁcat l’organització del pla d’acollida del personal per als tres
escenaris?

N

5. Coordinació per a la salut

Sí/no

S’ha planiﬁcat el disseny d’activitats especíﬁques per a l’educació per a la
salut als tres escenaris?

S

S’ha previst la coordinació amb serveis extern als tres escenaris?

en
procés

6. Pla de contingència digital
S’ha elaborat el pla?
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