Annexe
Consideracions referides a la necessitat de prevenció i de seguretat davant la
situació del COVID-19.
(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 i
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 2020-2021. BOIB nº 119 del 7 de juliol de 2020)
Les mesures per al funcionament dels centres educatius s’establiran en previsió dels tres
escenaris possibles:
Escenari A
Tots els nivells presencials amb els grups-classe amb les ràtios legalment establertes. Els
ATE seguiran les instruccions descrites al Pla de contingència del centre educatiu. A més
seguiran les següents mesures addicionals :
• S’organitzarà l’entrada al centre de manera que l’ATE acompanyarà a cada alumne/
a que no és autònom a la seva aula de referència, i el mateix es farà a la sortida
del centre .
• L’ATE utilitzarà el bany assignat al grup classe que cursa l’alumne, si és que
l’organització del centre ho té previst .
• Desprès de canviar el bolquer és desinfectarà el canviador utilitzat.
• Col·laborarà amb el docent perquè hi hagi infografies, pictogrames, cartells i
senyalitzacions que recordin als alumnes les mesures d’higiene i prevenció
establertes al centre i a la classe.
• Col·laborarà amb el docent amb l’establiment dels protocols de prevenció i higiene
que el pla de contingència del centre estableixi.
• Facilitarà l’assoliment dels hàbits d’autonomia relacionats amb higiene :
intensificar la higiene de mans amb aigua i sabó sempre que sigui possible, o bé
amb gel hidroalcohòlic (atenció amb els nins que es posen sempre les mans a la
boca, pot ser tòxic). Assegurar els següents moments: arribada al centre; desprès
de sonar-se, tossir, fer atxems ; en canviar d’espai o activitat ; abans i després de
menjar/berenar, desprès d’anar al bany.
• Pot ser freqüent haver de consolar als nins/nines i haver-se d’apropar, tenir una
interacció propera per poder atendre les seves necessitats, o agafar-los en braços.
En aquests casos l’ATE durà mascareta higiènica.
• Es recomana utilitzar la roba de feina i que es renti cada diàriament.
• S'utilitzaran objectes i joguines que es puguin netejar o desinfectar amb una
solució preparada amb aquesta finalitat i un paper. Es pot incloure aquesta
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activitat dins de la rutina dels nins igual que volem que interioritzin que s’ha
d‘arraconar desprès de l’ús d’un material o joguina.

Escenari B
Combina educació presencial i no presencial,amb la premissa màxima de
l’atenció a l’alumnat més vulnerable i amb més dificultat per seguir amb autonomia els
processos d’ensenyament-aprenentatge no presencials. Es prioritzaran els alumnes amb
més dificultats. Els ATE han de fer l’horari de 9:00h.a 16:00h o bé de 8:00h a 15:00h ,
sempre i quan el centre educatiu no necessiti de la seva presencia a altres horaris. El
retorn al centre educatiu de l’auxiliar tècnic educatiu suposa conèixer el Pla de
contingència elaborat pel centre davant el COVID-19.
Atenent al document,que el departament de RRHH va fer arribar al personal laboral el
mes de juliol, «Informe d’assessorament en prevenció de riscos laborals per a la
reobertura dels centres educatius (personal no docent)» :
Recomanacions: La bata escolar es procedirà a la rentada i desinfecció diària; el
rentat de mans es farà a l’arribada al centre, abans i després d’entrar en contacte
amb els infants, els seus aliments,etc.., abans col·locar-se l’equip de protecció
individual i després de la seva retirada. Com a mínim una vegada cada 2 hores.
L’ús de la mascareta de forma obligatòria; l’ús de contenidors i de papereres
recomanable amb tapa i pedal i disposar de paper de mans d’un sol ús; neteja de
lloc de treball diari de totes les superfícies essencials la taula de treball,etc... i
neteja del material de l’alumne/-a, així com la neteja dels llocs d’ús compartit
(menjador, pati, sala de psicomotricitat).
Segons «l’Informe d’assessorament en prevenció de riscos laborals per a la reobertura
dels centres educatius (personal no docent)» les tasques es poden diferenciar en:
a) Tasques dins la categoria de baixa probabilitat d’exposició,en el cas de que es pugui
garantir la distància de seguretat indicada per Sanitat. S’ha de seguir les recomanacions
següents:
- Mesures de protecció col·lectives i individuals que evitin el contacte establertes
en el Pla de contingència del centre.
b) Tasques dins la categoria d’exposició de baix risc, amb contacte estret amb l’alumne, i
per tant que no es pugui garantir la distància de seguretat. S’han de seguir les
recomanacions següents:
- L’ús de mascareta, guants i bata escolar.
- Netejar les superfícies o estris després de cada sessió.
- Evitar usar anells, polseres, rellotges o altres adorns. Dur les ungles curtes.
- La higiene de mans és la principal mesura de protecció.
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Escenari C
Suspensió de les activitats lectives presencials a tots els nivells, es torna a la situació
d’alarma i/o amb confinament estricte.
El personal auxiliar tècnic educatiu (ATE), en el cas de que no hagi altres instruccions per
part de l'Administració, haurà de seguir fent tasques relacionades amb les seves
funcions, com per exemple revisar els programes d'autonomia que treballen els alumnes
amb qui treballa, material que ha de fer servir (pictogrames, graelles de registre...) i
altres materials que facin falta, en coordinació amb el mestre tutor/-a i l’equip de suport.
A més col·laborarà amb els docents amb la detecció de situacions de vulnerabilitat social,
d’alumnes amb especial dificultat o famílies que no poden compatibilitzar el suport
educatiu als seus fills i la jornada laboral.
Les persones que es troben als centres realitzant les funcions d’ATE 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. Se seguiran les indicacions de comunicació de símptomes descrites en
els annexos 4 o 5 de la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de
la consellera de Salut i Consum per la qual es modifica per incorporar noves mesures
sanitàries 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 i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer
front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius. Informaran al
centre.

Totes aquestes consideracions estan subjectes a les possibles modificacions que puguin
ser emeses, en posterioritat a la present publicació, per l’Administració de la Comunitat
Autònoma o el Govern Central.
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