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1.INTRODUCCIÓ 

 El pla de contingència que presentem té com a objectiu establir les bases de les 

actuacions en qüestions de seguretat i organitzatives del Centre per al curs 2020-21 

donada la circumstància de la pandèmia.  

El Centre compta amb un pla general de contingència, redactat per la Conselleria i el 

Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

S'hi recullen tota una sèrie de normes i indicacions per desenvolupar les activitats del 

Centre de forma segura per l'alumnat i els treballadors. Partint com a base d’aquest 

document, hem pres una sèrie de mesures organitzatives i de funcionament 

adaptades a les característiques del Centre. 

S’ha de tindre en compte la variabilitat de les circumstàncies donades per la pandèmia 

i, per tant, aquest pla és provisional podent modificar-se durant el curs segons les 

necessitats organitzatives del Centre. 

Els grups d’alumnat s’organitzen en general en dos tipus: 

● Grups estables de convivència “GEC” ( grups bombolla): Infantil, primer i segon 

de primària. 

● Grups ordinaris : des de tercer fins a sisè de primària. 

Els horaris d’entrades i eixides estaran escalonats en el temps per evitar 

aglomeracions i s’han de complir amb estricta puntualitat. Són intervals de 5 minuts 

en un marge de 15 minuts totals ( Annex I ). 

Com a mesura important en les entrades i eixides habilitarem dues portes 

diferenciades: porta de la “pinaeta” per a l’alumnat d’Infantil i portó del camp de 

futbol per a Primària. 

L’accés dels familiars acompanyats estarà restringit com expliquem en aquest 

pla. S’habilitaran dos “zones per a família” acotades al pati, una en cada porta, per 

evitar aglomeracions al carrer.  

Hem rebut un reforç de personal docent per part de la conselleria que ha permet la 

creació d’un tercer grup als nivells de 3 anys Infantil i Primer de Primària, reduint 

així la ràtio. 

Considerem fonamental i necessària la col·laboració i responsabilitat de tota la 

Comunitat educativa per poder portar a terme aquestes mesures. Qualsevol 

indicació donada pel personal del Centre és fonamental per a la seguretat de tots i 

totes. Volem, per tant, agrair la col·laboració i l’esforç de les famílies i de tot el personal 

del Centre. Junts ho aconseguirem. 

 

 

 

 

 



 

2.INCORPORACIÓ DE L'ALUMNAT: INSTRUCCIONS I CANALS DE 

COORDINACIÓ 

1. No pot acudir al centre l'alumnat amb símptomes compatibles amb la COVID-19 ( 

tos, febra, dificultats repiratòries,... ) o diagnosticat de la COVID-19, o que es trobe en 

període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb 

símptomes o diagnosticat de la COVID19. Per a això, les famílies vigilaran l'estat 

de salut i realitzaran presa de temperatura tots els dies abans d'eixir de casa per  

anar al centre. Cada família es compromet a fer aquesta revisió amb una 

declaració responsable. El professorat també podrà fer controls de temperatura 

a l’alumnat. En cas d’haver un alumne/a que supere 37,5 graus es traslladarà a 

l’aula d’aïllament covid i s’avisarà a la família que haurà de vindre urgentment a 

arreplegar-lo/a. 

2. Si l'alumnat tinguera febre o símptomes compatibles amb la COVID-19, no haurà 

d'assistir al centre i haurà de telefonar al seu centre de salut o al telèfon habilitat per 

a la COVID-19, 900 300 555. 

3. Qualsevol persona (treballadora i alumnat) que presente simptomatologia (tos, 

febre, dificultat per a respirar, etc.), que poguera estar associada amb la COVID-19 i 

aquell que haja estat en contacte estret sense guardar la distància de seguretat durant 

un temps d'almenys de 15 minuts, ho comunicarà a la Direcció del centre. 

4. Al Centre s'ha definit un espai d'aïllament temporal. És una sala per a ús individual. 

Aquesta compta amb ventilació adequada i amb una paperera amb bossa on tirar la 

mascareta i mocadors d'un sol ús. 

5. Quan un o una estudiant inicia símptomes o aquests siguen detectats pel personal 

del Centre durant la seua jornada escolar, se’l portarà a l'espai d'aïllament i 

s'informarà telefònicament a les famílies perquè se'n facen càrrec. S'avisarà a la 

família que ha de contactar amb el seu centre de salut o amb el telèfon de referència 

900 300 555, perquè s'avalue el seu cas. 

6. Les persones treballadores que inicien símptomes, es retiraran a l'espai d'aïllament. 

Contactaran amb el seu Centre de salut o amb el Servei de Prevenció de Riscos 

Laborals o amb el telèfon de referència 900 300 555 i seguiran les seues instruccions. 

7. En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes, està en una situació 

de gravetat o té dificultat per a respirar, s'avisarà al 112. 

8. L'alumnat i el personal del Centre rebran formació sobre les mesures contemplades 

en el Pla. La formació a l'alumnat és fonamental per a la prevenció del virus. És per 

això, que es garantirà la informació d'alumnat i famílies sobre les mesures que es 

recullen en aquest document. 

 

 

 

 

 



 

3.HORARI, ACCÉS, ENTRADES I EIXIDES DEL CENTRE 

1. Cal atendre les indicacions dels cartells informatius disposats en el centre i del 

personal del Centre, especialment en les zones d'accés/eixida i zones comunes, 

sobre indicacions generals, higiene de mans, mascareta respiratòria i distància de 

seguretat. 

2. Per accedir al centre és obligatori l’ús de màscareta de protecció respiratòria 

homologada. En entrar a les aules, es durà a terme una desinfecció bàsica de mans 

amb gel hidroalcohòlic i sols l’alumnat d’Infantil podrà llevar-se la mascareta, en 

primària tot l’alumnat l’ha de portar ficada. 

3. Solament accediran al centre les persones que tinguen una causa justificada, 

preferentment amb citació prèvia i de manera individualitzada. Les persones 

romandran en les instal·lacions el temps imprescindible per a la realització de les 

seues gestions respectant els aforaments marcats. Es facilitarà l’atenció telemàtica . 

A tal efecte estarà habilitat el nostre telèfon, un correu electrònic del Centre per a 

gestions de secretaria( 46009009@gva.es ), un correu per a temes del menjador 

escolar (avisoscomedor@gmail.com) , i els correus electrònics del professorat i 

Webfamília. 

4. L’entrada i eixida de l'alumnat del centre es farà seguint les indicacions que es 

descriuen a l’ANNEX I ( HORARIS D’ENTRADES-EIXIDES ESCALONATS ). 

5. Cal extremar la puntualitat a l’horari d'entrada i eixida. 

6. És important evitar aglomeracions per part de familiars i alumnat en els moments 

de l'entrada i l'eixida. No es pot romandre al pati més del temps necessari. Manteniu 

en tot moment la distància de seguretat amb la resta de persones amb qui coincidiu.  

Com a norma general, els peatons circularan per la dreta en cas de doble direcció 

en zones comunes i en les entrades i eixides del Centre. 

7. Sols un familiar de l’alumnat d’Infantil pot accedir al recinte del Centre i 

romandran a la zona habilitada.  

Els familiars de l’alumnat de primària esperaran a la “zona de famílies” acotada 

junt a la porta gran del camp de futbol. Els/les mestres entregaran a l’alumnat 

de primària en aquesta zona. 

8. L'accés de les famílies al centre per a temes de Secretaria  es farà amb cita prèvia. 

Les comunicacions als tutors i tutores es realitzaran via email i les reunions 

preferentment per via telemàtica. 

9. Cada alumne haurà de deixar a la seua aula un impermeable amb el nom per a 

facilitar les eixides en cas de pluja no prevista. 
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4.ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS I NORMES DE PROTECCIÓ AL CENTRE 

Seguint les instruccions de la Conselleria hem creat un nou grup als nivells de 3 anys 

d’Infantil i primer de Primària ( tres línies ), reduint les ràtios per aula. Aquest aspecte 

facilitaria la quarantena en cas de contagi sols del grup afectat i la seua traçabilitat. 

La creació dels grups s’ha fet seguint criteris objectius establerts per l’Orientadora del 

Centre junt amb l’Equip Docent. Aquests grups tenen un caràcter provisional d’un curs 

en principi i tornaran a fusionar-se en 2 grups per nivell quan ens ho comunique la 

Conselleria. La resta de nivells continuaran amb 2 grups en cada nivell ( doble línia ). 

Per a aquest efecte hem rebut una dotació extra de personal docent. 

1. El centre disposa de tota la cartellera necessària perquè totes les persones 

coneguen les mesures de prevenció establertes. Cal seguir les seues indicacions en 

tot moment. 

2. Al centre hi ha dos tipus d'agrupament dels grups classe: grups estables de 

convivència (GEC) o “ bombolla “ ( de 3 anys Infantil fins a 2n de Primària ) i 

grups ordinaris   ( des de 3r fins a 6è de Primària ).  

3. Als grups estables de convivència l'alumnat pot relacionar-se lliurement 

sense mantindre la distància de seguretat, compartir material, etc.. La mestra-

tutora i el monitor de menjador que se'ls assigne seran les úniques persones adultes 

amb qui interactuaran. Altre professorat sols pot entrar a l'aula si es guarda la 

distància de seguretat i no hi ha contacte amb l'alumnat, o bé si ho fa a l'aire lliure o 

per videoconferència. Sempre amb presència del tutor/a . Al nostre centre adoptarem 

aquesta forma des d'Infantil fins a segon de Primària. 

4. Els grups ordinaris, des de tercer fins a sisè de Primària, funcionaran 

mantenint la distància mínima interpersonal de seguretat (1,5 metres) i amb ús 

de mascareta. S’organitzaran de manera que l’estructura del currículum i la 

participació dels i de les mestres especialistes s’ajuste al màxim possible a l’estructura 

habitual. 

5. Dins de l'aula, en els grups estables, l'alumnat pot interactuar lliurement. En la resta 

de grups es respectarà la distribució espacial i les normes establertes per a 

aconseguir la distància de seguretat. 

6. Els horaris i organització del centre (entrada i eixida), de les assignatures, del 

pati i del menjador s'ajustaran per assegurar el compliment de les mesures de 

prevenció, higiene i promoció de la salut. L'objectiu és evitar el contacte dels grups 

estables entre si i amb la resta de l'alumnat. S'establiran torns i zones de pati 

diferenciades per grups. En tot moment, caldrà respectar la distància de seguretat, 

mesura bàsica de protecció sanitària.  

7. Tant l’alumnat com les famílies hauran de portar protecció respiratòria (mascareta 

homologada) en els moments d'entrada i eixida del centre. L'alumnat d’infantil ( 

menor de 6 anys ) podrà llevar-se la mascareta i guardar-la quan entre a la seua 

classe, sempre seguint les instruccions del professorat.  

L’alumnat de primària haurà de portar la mascareta durant tota la jornada 

escolar. 



 

L’alumnat haurà de portar una bolseta de tela o paper amb el seu nom i curs per 

guardar la mascareta una vegada estiguen asseguts a l’aula. 

8. L’alumnat haurà de portar una botella d’aigua per a ús personal . 

9. L'alumnat evitarà tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que les mans faciliten la 

transmissió. Cal evitar donar-se la mà i altres contactes innecessaris. 

10. Cal educar l'alumnat perquè, en tossir o esternudar, aprenga a cobrir-se la boca i 

el nas amb el colze flexionat. 

11. Cal usar mocadors d'un sol ús per a eliminar secrecions respiratòries i tirar-los 

després del seu ús a les papereres habilitades. 

12. Es faran tasques de ventilació periòdica de les instal·lacions diverses vegades 

al dia seguint  la guia de ventilació de la Conselleria d’Educació.  

La porta de l’aula sempre romandrà oberta i, com a mínim, es ventilarà completament 

l’aula obrint finestres en cada canvi de sessió. 

L'alumnat ha d'anar vestit a hivern amb roba d'abric suficient per poder estar i treballar 

a l'aula mentre es realitza la ventilació . 

13. Els desplaçaments per l'interior del centre hauran de fer-se ordenadament, evitant 

aglomeracions, en fila de un, guardant les distàncies i respectant els itineraris 

marcats. A les escales, es guardarà torn de pujada i de baixada. 

14. L'alumnat de tercer a sisè de Primària no podrà compartir objectes ni material 

escolar: cada xiquet/a ha de portar el seu propi material. No es poden compartir llibres, 

jocs, ampolles d'aigua, etc. La neteja de mans serà una rutina. 

15. Cada grup d'alumnat tindrà un bany del centre assignat, que serà el que haurà 

d'utilitzar al llarg de tota la jornada escolar. Ha d'utilitzar-lo sempre, encara que això 

supose la necessitat de fer desplaçaments més llargs. El nombre de banys i aixetes 

és limitat i cal evitar trobades i coincidències d'alumnat als corredors i als mateixos 

banys.  

16. L'aforament dels banys serà de 2 persones (1 persona per cabina ). Si, en arribar 

al bany, aquest estiguera ocupat, caldrà esperar fora, al corredor, mantenint sempre 

les distàncies mínimes. 

17. Cada vegada que s'entre o isca de classe es farà una higiene i desinfecció 

de mans. 

18. L'empresa responsable durà a terme la neteja i desinfecció de les instal·lacions, 

de les superfícies i zones de contacte i afluència d'alumnat. Segons indica la 

normativa, en els centres es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions 

almenys una vegada al dia, i es reforçarà en aquells espais que ho necessiten. 

 

 

 

 



 

5. MENJADOR I TRANSPORT ESCOLAR 

MENJADOR 

El Centre compta amb un servei de menjador escolar amb un ampli nombre de 

comensals diaris . L’alumnat dinarà per torns a l’espai del menjador escolar.  

Per poder portar a terme el servei portarem a terme les següents mesures : 

● Dos o tres torns de menjador ( segons el nombre de comensals). 

● Neteja i desinfecció entre torns. 

● Distància de seguretat entre els comensals:  

-Els alumnes del grups de convivència estable ( GCE ) dinaran junts i estaran 

separats dels altres grups per 1,5 metres. 

-L’alumnat de la resta de grups ordinaris ( de tercer a sisè de primària ) dinaran 

en taules mantenint la distància de seguretat entre ells.  

NOU SERVEI MENJADOR: MENÚ PER A EMPORTAR EN CAS DE CONFINAMENT 

👉 Organitzem un nou servei de menú per a emportar destinat a l’alumnat usuari del 

menjador escolar durant els dies que haja d’estar confinat a casa per motius de la 

COVID-19. 

 

 Les famílies podran recollir al centre educatiu el dinar per als seus fills i filles 

a partir de l’1 de desembre sense cap recàrrec sobre el preu establert o sobre 

la beca menjador. En el cas que l’alumnat presente alguna al·lèrgia o 

intolerància alimentària, rebrà el menú per a emportar adientment elaborat i 

identificat. 

 Sols és per a famílies amb alumnat confinat pel COVID que ho 

sol·liciten. La sol·licitut s’ha de fer el primer dia de confinament. 

 S’ha de sol·licitar al centre emplenant l’ANNEX I  i enviant-lo escanejat ( o 

foto ) a l’email del menjador comedoravisos@gmail.com indicant a 

l’assumpte: “MENÚ CONFINAMIENTO + NOM I CURS DE L’ALUMNE “ 

 Les famílies hauran de vindre al Centre per a arreplegar el menú en 

l’horari que indiquem quan es done el cas. 

 No podrà vindre a arreplegar-lo una persona que estiga confinada o siga 

positiva per COVID. Es podrà autoritzar a un altra persona presentant 

l’ANNEX II. 

 El preu del menú és el mateix que si fóra presencial. 

 

 

En cas de voler suspendre el servei sol·licitat s’haurà d’avisar per email 

també per evitar la seua preparació abans de les 10 del matí del mateix dia i 

no es podrà tornar a sol·licitar durant dit confinament. 
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TRANSPORT 

-El servei de transport és fonamental al nostre Centre per a les famílies.  

És fonamental mantindre una coherència al transport respecte a les mesures que es 

prenen al Centre. Per tant considerem obligatori l’ús de mascareta respiratòria 

dins del transport escolar per a l’alumnat de totes del edats. Es tracta de trajectes 

de corta duració i cal prendre precaucions. 

 

6. MATERIAL DE PROTECCIÓ DE L’ALUMNAT 

 

L’alumnat necessitarà portar el següent material diàriament: 

● Tres mascaretes de protecció homologades ( la segon s’utilitzarà com a 

recanvi a les 4 hores i la tercera serà de reserva en cas de trencament ). 

● Borsa de tela o paper per guardar la mascareta. 

● Botelleta d’aigua. 

● Caixa de mocadors de paper ( tipus “tissue” ). 

● Impermeable plegable ( per facilitar les eixides els dies de pluja ). 

Tot aquest material és d’us personal i ha d’anar marcat amb el nom i curs de 

l’alumne/a. 

 

Informarem a les famílies, mitjançant els nostres canals habituals de comunicació, en 

cas de modificació de les mesures recollides en aquest pla. 

Gràcies per la seua col·laboració i responsabilitat. 

Junts/es ho superarem! 

 

El Claustre  

València-Benifaraig, a 03 de setembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


