MESURES
COVID

A

LIMITACIÓ DE CONTACTES

B

RENTAT DE MANS

C

HIGIENE RESPIRATÒRIA

D

NETEJA I VENTILACIÓ

E

TRAÇABILITAT

1.5 M

VENTILACIÓ
•Tots els espais s’han de ventilar diàriament, inclosos els passadissos del centre si és possible, el
temps necessari per permetre la renovació de l’aire, un mínim de quinze minuts abans d’iniciar la
jornada, després de cada canvi de classe i després de cada ús.
• Es recomana, sempre que sigui possible, fer servir ventilació creuada, és a dir, obrir finestres o
portes de parets oposades i, en lloc d’obrir molt una finestra, repartir la mateixa obertura entre el
major nombre de punts: és molt millor obrir 10 cm en 8 finestres que 80 cm en una.
• A tots els espais es mantindran les finestres obertes sempre que la climatologia ho permeti.
•Per verificar que la ventilació és suficient s’hauran de fer servir mesuradors de CO2. La
concentració de CO2 no haurà de superar en cap moment les 800 ppm. En cas que se superi,
s’haurà d’incrementar la ventilació fins que se situï per sota d’aquest indicador.

•Com a mesura complementària, però no substitutiva de la ventilació, es poden fer servir purificadors
fixos o portàtils d'aire amb filtres d'alta eficàcia HEPA de qualificació igual o superior a H13, que han de
proporcionar un cabal d'aire net suficient per, almenys, cinc renovacions per hora de tot l'aire de l'aula
o espai.
•A les dependències que tenen sistemes de ventilació i climatització mecànica, es recomana mantenir
la climatització a una temperatura entre 23 i 25ºC a la primavera i estiu i entre 21 i 23ºC a la tardor i
hivern i revisar el nivell de ventilació perquè la renovació de l'aire de l'exterior sigui suficient. Respecte
als sistemes de ventilació i climatització mecànica, s'han d'utilitzar sistemes que permetin la renovació
de l'aire de manera controlada. En tot cas, s'haurà de reforçar la neteja i el manteniment dels filtres
d'aire dels circuits, d'acord amb les recomanacions de l'instal·lador i del servei de prevenció
corresponent, i optar, en el cas que sigui possible, per equips amb filtres amb demostrada eficàcia com
a barrera de partícules víriques.

COORDINACIÓ

CANVIS D’AULA
Es posarà especial esment als canvis de classe o de grup que es generen
al llarg de la jornada. En tot moment cal usar la mascareta i mantenir la
distància d’1,5m.

BERENARS
A l’hora de l’esplai els alumnes han de berenar en menys de quinze minuts. S’ha
de vigilar que mantenguin la distància de seguretat i s’han de llevar la mascareta
només el temps imprescindible per berenar.

Berenar dins l’aula i
sortir al pati després
Patis 20 minuts

Alumnat que berena
fora del centre educatiu

MENJADOR
• Esglaonament horaris
• Sempre distància 1.5 m i els alumnes es disposaran en la mateixa direcció,
de forma que no hi hagi contacte cara a cara
• Marcar els espais. Seure sempre al mateix lloc
• Rentat mans abans d’entrar al menjador
• Formació als monitors de menjador

CANT I INSTRUMENTS DE VENT
Actuacions en espais interiors, la distància mínima interpersonal entre cantaires o
instrumentistes de vent i entre aquests i el públic s’ha d’augmentar obligatòriament fins
als tres metres, i s’ha de mantenir la distància mínima interpersonal d’un metre i mig entre
els membres del públic i la resta de components de la banda o el cor. A més, s’ha
d’assegurar que es fa una ventilació freqüent dels espais utilitzats, amb un mínim d’una
pausa per a ventilació d’espais cada trenta minuts, llevat dels casos en què es compti amb
un sistema automàtic de renovació d’aire.
És obligatori l’ús de mascareta per cantar en majors de 6 anys

Per tot això, des de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca recomanam que no s’utilitzi la flauta, ni
cap altre instrument de vent, a les aules de música o qualsevol altre espai interior del centre. Es pot utilitzar a
l’exterior sempre que es respectin les distàncies.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
•Si es fan a una aula: Mateixes mesures que a l’activitat educativa
diària.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
•Sortides fora del centre: Mantenir distància, ús de mascareta.
•Si visites a museus, biblioteques etc seguir les mesures del lloc de visita
•Si es fa ús de transport; mateixes mesures que al transport escolar

Es considera contacte estret en un autobús escolar qualsevol persona situada en un
radi de dos seients al voltant d'un cas durant més de 15 minuts llevat que es pugui
assegurar que s'ha fet un ús adequat de la mascareta.

ACTIVITATS AMB PERNOCTACIÓ
• Activitats

complementàries amb pernoctació: Se sol·licitarà un

informe al Departament d’Inspecció Educativa a través del GESTIB,
que farà la consulta a Educacovid de la direcció General de SP

NORMATIVA AL RESPECTE
•GRUPS: Es farà en grups de 20 alumnes + 2 monitors
•Distància, ús de mascareta i higiene segons normativa
•AUTOCAR: Si són grups de convivència estable poden anar dins l’autocar sempre que
entre grups hi hagi 2 fileres de separació. L’entrada i sortida a l’autocar, cada grup la
farà per una porta de forma que no coincideixin
•En el cas d’un grup que no sigui de convivència estable poden anar dins l’autocar de
la mateixa forma que en el transport escolar normal.

PERNOCTA

•Bívac: Deixar una distancia de 2.5 m entre infants a l’hora de dormir
•En relació a l’aforament de les tendes només seran usades per un màxim de tres persones. L’ús
de les tendes es farà de forma que es garanteixi la distància de seguretat de 2.5m entre els
participants, excepte en el cas de que siguin convivents que poden ocupar la mateixa tenda. A
més, la tenda estarà oberta en les seves màximes possibilitats
•S’airejaran les tendes.
•La neteja d’aquestes es farà en condicions de seguretat d’acord al procediment evitant la
presència de persones usuàries i prioritzant les parets i teles.

•Alberg En relació a la pernocta es repartiran nominalment els “llits” mantenint la
distància de metre i mig entre cada un i utilitzant-los només a l’hora de dormir.
•Els infants deixaran el sac dins una bossa sense sacsejar, per fer net en arribar a
cada casa a una Tª de 60ºC
•BERENARS I DINARS
•És molt important mantenir la distància de seguretat a l’hora de beure i menjar,
moment en què ens llevam la mascareta. No es podrà compartir ni menjar ni
begudes
•S’ha de dur botella d’aigua individual

PROTOCOL COVID
•Heu de tenir molt clar el protocol d’actuació en el cas de que un infant comenci
amb símptomes. Preparar el material que heu de dur a la sortida ( guants,
mascareta FFP2, bata, termòmetre, gel hidroalcohòlic).
•S’ha de tenir clar el protocol covid per si l'haguéssiu d’activar ( tenir previst si un
infant té símptomes, quin adult quedarà amb ell i qui amb la resta del grup)

•

A la Resolució per la qual s'aprova en l'àmbit de Mallorca les mesures relatives a
les condicions en què s’han de desenvolupar les activitats de temps lliure
destinades a la població infantil i juvenil durant l'estiu 2020 arran de la situació
derivada de la COVID-19, hi ha un document d’aceptació de condicions i
consentiment de participació en activitats de lleure educatiu juvenil i infantil que
a lo millor vos pot servir. (Annex 5)

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11216/636001/resolucio-per-la-qual-s-aprova-en-l-ambit-de-mall
o

TRAÇABILITAT
• Imprescindible tenir un llistat exhaustiu de les persones que hi van i de les
interrelacions ( qui dorm on, on seuen a l’autocar, qui dina devora qui etc.)

ACTIVITAT FÍSICA
• DISTÀNCIA
• 1,5 m quan no es realitza activitat física o en cas
d’activitat de baixa intensitat
• A més intensitat/velocitat ------ Major
distància
• Activitats dirigides estàtiques de mitjana o d’alta
intensitat ---- 4 m²/persona

• MASCARETA OBLIGATÒRIAMENT :
• Trasllats ( des de l’aula al lloc on es fa la sessió).
• Vestidors.
• Durant les explicacions prèvies a l’exercici.
• Activitats d’intensitat baixa (activació i tornada a la calma) sempre que es duguin
a terme en un espai tancat.
• En acabar l’activitat, mentre es recullen, desinfecten els materials i els estris
personals.

• Activitats d’intensitat moderada o alta, desenvolupades sota la supervisió
del professorat, en què es garanteix distancia de seguretat, seguiment de
mesures d’higiene, sense cap contacte físic, sense compartir material, en
espais exteriors NO ÉS OBLIGATORI L’ÚS DE MASCARETA
• Si no es pot guardar la distancia de seguretat, es farà ús de mascareta
sempre que l’activitat ho permeti
• Important dur bossa per guardar la mascareta i una mascareta de recanvi (
la mascareta s’ha de canviar si està humida)
• El professorat ha de dur mascareta en tot moment i mantenir la distancia
de seguretat

L’ESPAI
• A l’exterior de les aules d’EF, gimnasos, instal.lacions esportives i sales de
psicomotricitat ---- indicar l’aforament i cartells informatius sobre normes
prevenció i higiene
• A l’interior ----- gel hidroalcohòlic, contenidors amb tapa…
• Espais tancats: s’ha de mantener la distancia de seguretat , ventilació i no
s’ha d’excedi del 50% de l’aforament
• Assenyalar sentit circulació, establint i senyalitzants circuits d’entrada i
sortida

VESTIDORS
• 3m2 per persona
• Reduir en la mesura del possible el temps d’estada
• Es recomana que l’alumnat vengui equipat de casa
• Entre l’ús d’un grup i el d’un altre, quan es tracta d’instal·lacions
tancades s’ha de netejar i desinfectar

MATERIAL
• Cal evitar compartir material excepte en els grups d’educació infantil.
• Es recomana utilitzar pocs materials i prioritzar els més fàcils de
desinfectar
• Evitar l’ús de material entre classes consecutives excepte si ha
desinfectat
• En acabar la classe, neteja i desinfecció de tot el material
• Es important la implicació de l’alumnat

