Instruccions complementàries per a l’elaboració del Pla de Contingència als centres
educatius que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial degut al risc
provocat pel COVID-19.
1. Aspectes generals
Els centres docents públics o privats que imparteixen els ensenyaments esportius de
règim especial, han de reprendre l’educació presencial a partir del mes de setembre de
2020, segons el calendari escolar d’aquests ensenyaments.
Durant el curs 2020-21 en determinats mòduls dels ensenyaments esportius de règim
especial, es poden plantejar fórmules mixtes d’alternança de presencialitat i distància,
amb l’informe favorable del DIE i l’autorització de la direcció general Planificació,
Ordenació i Centres.
Amb la finalitat que el funcionament dels centres docents es desenvolupi en les millors
condicions de seguretat, s’han d’adoptar les mesures organitzatives que ho garanteixin.
Per a l’elaboració del Pla de Contingència, els centres hauran de seguir les instruccions i
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 COVID19 per als centres educatius no universitaris de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 (BOIB núm. 119 de 7 de
juliol de 2020)
2. Planificació de les proves d’accés.
Mesures per a la realització de les proves
S’han de tenir en compte els protocols específics per a les diferents proves assenyalats al
punt 3 d’aquestes instruccions per tot allò que pugui afectar a la realització i el
desenvolupament de les proves d’accés.
Les mesures relatives a les condicions en les quals s’ha de desenvolupar l’activitat
esportiva i la realització de les proves d’accés específiques als ensenyaments esportius

de règim especial, com l’activitat física a l’aire lliure, en instal·lacions esportives a l’aire
lliure, en instal·lacions esportives cobertes i centres esportius i piscines per a ús esportiu,
seran les establertes a l’Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual
s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de prevenció, Contenció i Coordinació per Fer
Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del
Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat (BOIB núm. 112, de 20 de juny de 2020).
S’han d’establir les mesures necessàries per mantenir la distància de seguretat
interpersonal a les seves instal·lacions per poder realitzar les proves d’accés específiques
de caràcter pràctic (1 metre i mig entre persones no convivents), o, si no és possible, és
obligatòria l’adopció de mesures alternatives de protecció física amb ús de mascareta
adequada i etiqueta respiratòria, d’acord amb el que estableix el Reial decret llei
21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer
front a la crisi ocasionada per la COVID-19.
L’ús de mascareta no és obligatori durant la pràctica d’activitat física, ni durant les
activitats aquàtiques. Tampoc no és obligatori en els espais de la natura o a l’aire lliure
fora dels nuclis de població; a les platges i als passeigs marítims, i a les piscines, sempre
que l’afluència de persones en aquests espais permeti el manteniment de la distància
interpersonal, d’acord amb les instruccions establertes a la Resolució de la consellera de
Salut i Consum de 13 de juliol de 2020 pel qual es modifiquen mesures concretes del Pla
de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi
Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la
Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes
Balears de 19 de juny de 2020 (BOIB núm. 123 de 13 de juliol de 2020).
L’ús de la mascareta en els centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma
de les Illes Balears ve determinat pel que s’estableix a la resolució conjunta del conseller
d’Educació, Universitat i Recerca i la consellera de Salut i Consum del 6 de juliol de 2020
(BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020).
En el cas d’utilització d’embarcacions (vaixells de vela, taules de windsurf, piragües, etc.)
és obligatori l’ús de mascareta tant per al personal docent com per a l’alumnat o la resta
d’ocupants de l’embarcació.
3. Protocols específics d’actuació en els ensenyaments esportius de règim especial.
Mesures generals.
Les mesures generals referents als diferents protocols específics dels mòduls
d’ensenyament dels ensenyaments esportius de règim especial, fan referència a
distàncies de seguretat entre persones, utilització de mascareta, ventilació dels espais i
la col·locació de mampares de plexiglàs per minimitzar el risc d’infecció per partícules de
saliva.
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Abans de començar cada classe, l’alumne s’ha de rentar les mans d’acord amb les
normes higièniques bàsiques, o aplicar-se el gel hidroalcohòlic o desinfectant pertinent.
Neteja de material esportiu i estris relacionats : si un mateix material esportiu o estri ha
de ser utilitzat per diferents alumnes, s’ha de netejar amb els productes adequats per a
la seva desinfecció abans i després de la seva utilització.
Per tal de respectar l’aforament màxim dels diferents espais en què es realitza activitat
lectiva i assegurar així la distància de seguretat, els centres disposaran d'autonomia per
a l'organització de les sessions presencials (assistència alterna, assistència telemàtica,
semigrups paral·lels, etc.), així com també per a la combinació de la formació presencial
amb la teleformació quan sigui necessari. En tot cas, la plataforma i les eines digitals per
a dur-la a terme seran les establertes per la direcció del centre.
Es podrà fer ús de la taquilla individual, i guardar la roba dins una bossa tancada.
Mesures específiques per als mòduls del bloc comú impartits a cada centre.
Les mesures relatives a les condicions en les quals s’ha de desenvolupar l’activitat
esportiva i la realització de les proves d’accés específiques als ensenyaments esportius
de règim especial, com l’activitat física a l’aire lliure, en instal·lacions esportives a l’aire
lliure, en instal·lacions esportives cobertes i en centres esportius, en piscines per a ús
esportiu, seran les establertes a l’Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel
qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de prevenció, Contenció i Coordinació per
Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3
del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat (BOIB núm. 112, de 20 de juny de
2020).
S’han d’establir les mesures necessàries per mantenir la distància de seguretat
interpersonal a les seves instal·lacions per poder realitzar les proves d’accés específiques
de caràcter pràctic (1 metre i mig entre persones no convivents), o si no és possible, és
obligatori l’adopció de mesures alternatives de protecció física amb ús de mascareta
adequada i etiqueta respiratòria, d’acord amb el que estableix el Reial decret llei
21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer
front a la crisi ocasionada per la COVID-19.
L’ús de mascareta no és obligatori durant la pràctica d’activitat física, ni durant les
activitats aquàtiques. Tampoc no és obligatori en els espais de la natura o a l’aire lliure
fora dels nuclis de població; a les platges i als passeigs marítims, i a les piscines, sempre
que l’afluència de persones en aquests espais permeti el manteniment de la distància
interpersonal, d’acord amb les instruccions establertes a la Resolució de la consellera de
Salut i Consum de 13 de juliol de 2020 pel qual es modifiquen mesures concretes del Pla
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de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi
Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la
Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes
Balears de 19 de juny de 2020 (BOIB núm. 123 de 13 de juliol de 2020).
Els alumnes han d’arribar al centre vestits amb la indumentària de classe des de casa i
dirigir-se directament a la seva aula.
Els alumnes hauran de dur una botella d'aigua i tovallola de manera obligatòria i en cap
cas es podran compartir.
La roba utilitzada s’ha de rentar diàriament a 60º graus.
Es podrà fer ús de la taquilla individual i guardar la roba dins una bossa tancada.
Tots els espais s’han de ventilar diàriament, el temps necessari per permetre la renovació
de l’aire, un mínim de cinc minuts abans d’iniciar la jornada, després de cada canvi de
classe i després de cada ús.
La neteja i desinfecció del material esportiu i estris específics per a la realització del
mòduls es realitzarà després de la seva utilització per un grup i abans de l’entrada del
següent grup, d’acord amb l’annex 3 de la resolució conjunta del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 (BOIB
núm. 119, de 7 de juliol de 2020)
Activitat física a l’aire lliure : La pràctica esportiva a l’aire lliure, federada o no, es pot dur
a terme en grups de com a màxim 30 persones.
Capacitat màxima dels espais esportius, sense restriccions dels espais és la següent :
-Activitats estàtiques en sala.................................... 4m² per persona
-Activitats en piscina................................................. 6m² per persona
-Activitats d’equip en pista....................................... 25m² per persona
-Activitats d’equip en camps a l’aire lliure.............. 100m² per persona
-Altres tipus d’activitats............................................ 4m² per persona
Activitats esportives a instal·lacions esportives a l’aire lliure, instal·lacions esportives
cobertes i centres esportius:
-No poden superar el 75% de la capacitat màxima de pràctica esportiva, com
tampoc el 75% de la capacitat total de la instal·lació.
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-S’haurà d’habilitar un sistema d’accés i control que eviti l’acumulació de persones
tant a l’accés com al lloc de la pràctica esportiva.
-Es permet l’ús de vestidors i de les dutxes garantint que no se superi el 75% de
l’aforament màxim.
Condicions d’ús de les piscines per a ús esportiu:
-No es pot superar el límit del 75% de capacitat respecte de la capacitat màxima
d’ús esportiu a cada piscina, tant en el que fa referència a l’accés, com durant la
pràctica mateixa.
-Es permet l’ús dels vestidors i les dutxes, garantint que no se superi 75% de la
capacitat màxima.
-Quan s’habilitin carrers d’entrenament, es prohibeixen els avançaments entre
nedadors al mateix carrer.
-S’han d’observar les mesures d’higiene i prevenció generals per a l’ús de piscines
que es detallen a l’apartat II.3 de l’Acord del Consell de Govern de 19 de juny de
2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i
Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID19, una
vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat
(BOIB núm. 112 de 20 de juny de 2020).
Condicions per a la realització d’entrenaments esportius i classes pràctiques:
-Són les establertes a l’article 7 de l’Acord del Consell de Govern de 19 de juny de
2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i
Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID19, una
vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat
(BOIB núm. 112 de 20 de juny de 2020).
Protocol específic d’actuació en el bloc específic de cada modalitat esportiva.
Les mesures a seguir en el bloc específic, en ser impartit per les Federacions esportives
de cada modalitat, són les disposades a l’Acord del Consell de Govern de 19 de juny de
2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de prevenció, Contenció i
Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada
superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat (BOIB núm. 112,
de 20 de juny de 2020)
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