PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ DEL CONTAGI PER COVID-19 EN EL PROCÉS
SELECTIU A COSSOS DOCENTS (MESURES PER ALS MEMBRES DELS TRIBUNALS)
L’objectiu d’aquest protocol és establir les pautes d’actuació que ha de seguir tot
el personal implicat, directament o indirectament, en el procés de realització de
les proves selectives del concurs oposició convocat per Resolució de 3 de febrer
de 2020.
Aquestes pautes volen garantir un entorn de seguretat sanitària que previngui
possibles contagis de la COVID-19, d’acord amb els protocols actuals establerts.
Cada tribunal podrà establir mesures addicionals en funció de les característiques
de la prova, del nombre d’aspirants, del lloc de realització de les proves,etc.
El tribunal designarà una persona responsable COVID-19 que conegui les
indicacions per actuar davant l’aparició de sospita d’un cas.
Mesures de prevenció
1. Mesures generals de prevenció personal



És obligatori en tot moment l’ús de la mascareta de forma correcta, tant en
espais interiors com exteriors.



Respectar la distància interpersonal, d’almenys, un metre i mig.



Rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic en accedir al centre, en entrar i
sortir de les aules, abans i després de qualsevol interacció amb el tribunal
o aspirants i mentre s’estigui dins el centre.



Abstenir-se d’anar al lloc de la prova si presenta símptomes compatibles
amb la COVID-19 i li ha prescrit un facultatiu, o en el cas que estiguin en
aïllament per diagnòstic o en quarantena domiciliària per haver tingut
contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la
COVID-19, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.
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Utilitzar les escales, i si s’ha de fer ús de l’ascensor per dificultats de
mobilitat, usar-lo de forma individual.



S’ha d’evitar compartir material d’oficina (sobretot bolígrafs) o tenir
especial cura amb la desinfecció.

2. Mesures específiques per al desenvolupament del procés selectiu



L’aforament de les aules no pot superar la capacitat establerta per la
situació del moment en que es realitzin les proves i s’ha de respectar la
distància mínima de metre i mig entre taules o cadires de braç.



Com a norma general, les aules es mantindran amb les portes i les
finestres obertes, llevat del moment, si és necessari, en què s’expliquin les
instruccions de la prova. Si no és possible mantenir les finestres de l’aula
obertes durant tota la prova, es recomana, com a norma general, obrir-les
cada 20 minuts. A més, s’utilitzaran els mesuradors de CO2 de què disposa
el centre.



Si les dependències tenen sistemes de ventilació i climatització mecànica,
es recomana mantenir la climatització a una temperatura entre 23 – 26ºC 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.
Es poden emprar ventiladors de sòtil sempre que hi hagi les finestres
obertes, per permetre l’entrada d’aire de l’exterior
(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 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)



No estan aconsellats els ventiladors de peu de cara a les persones, excepte
que estiguin orientats formant part d’un sistema de ventilació dissenyat de
forma específica.
El tribunal vetllarà perquè es compleixin totes les mesures de prevenció.



S’ha de reservar un lloc per a deixar les proves realitzades, també a una
distància de metre i mig de la zona d’ús més comú.



A l’hora de manipular els documents (caixes, fulls, sobres, proves
realitzades, etiquetes, cinta per tancar els sobres i les capses, tisores,
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grapadores,...), els membres del tribunal s’han de rentar les mans amb gel
hidroalcohòlic.


En el moment d’acreditació i comprovació de la identitat dels aspirants
abans d’entrar a l’aula, el tribunal ha d’evitar tocar els DNI i ha d’habilitar
un espai on els aspirants deixin la declaració responsable conforme es
coneixen les mesures de salut pública i seguretat vigents i que no
concorren motius de salut que puguin impedir la participació de l’aspirant
en la realització de la prova (annex 1). L’aspirant ha de dur aquesta
declaració ja complimentada i en el cas que no la presenti, se li facilitarà un
model en blanc per a complimentar-lo abans d’entrar al centre, per això és
necessari disposar de models impresos.



En el moment de la identificació, l’aspirant s’ha de retirar la mascareta un
instant, mantenint la distància de seguretat mínima de metre i mig.



Si un aspirant, per circumstàncies mèdiques, degudament acreditades no
fa ús de la mascareta, pot informar d’aquesta circumstància amb antelació
mitjançant un correu electrònic adreçat al Servei de Provisió Educativa, o
abans d’entrar a l’edifici, sempre mantenint una distància superior als dos
metres i quedant a l’espera de les instruccions específiques que si li
facilitin. En qualsevol dels casos, aquest aspirant ha de ser la darrera
persona que entri a l’aula i la primera en sortir. Se l’ha d’ubicar a un lloc on
la distància de seguretat sigui superior als dos metres, i si és possible, a un
espai aïllat, a una altra aula i amb finestres obertes.



Si

durant

la

realització

de

la

prova

alguna

persona

presenta

simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria...) serà aïllada a una altra aula i es comunicarà immediatament
amb el telèfon d’Infocovid: 900 100 971. Una vegada que se li hagin pres
les dades personals haurà d’abandonar les instal·lacions del centre.
Els membres del tribunal han de tenir localitzada l’aula d’aïllament abans
de l’inici de les proves.


Els aspirants que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, els que
tinguin la malaltia diagnosticada i que no hagin acabat el període
d’aïllament o els que es trobin en període de quarantena domiciliària per
haver estat en contacte estret amb alguna persona amb símptomes o
diagnosticada de la COVID-19, d’acord amb les indicacions de les autoritats
sanitàries, no podran accedir a les seus dels tribunals per a realitzar les
proves.
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3. Mesures organitzatives
3.1.


Accés i sortida de l’edifici i del recinte:

Per accedir al centre, s’ha d’indicar el lloc on els aspirants han d’esperar tot
respectant la distància de seguretat interpersonal. S’han de valorar i
utilitzar tots els accessos de què disposa el centre per evitar
aglomeracions.
o

Mentre no comenci la comprovació de dades dels aspirants, només
podran accedir al centre els membres del tribunal.

o

La crida als aspirants per accedir a l’edifici es farà de forma
esglaonada, mantenint en tot moment la distància de seguretat.
Aquesta es fa per ordre alfabètic començant per la lletra G, d’acord
amb la base sisena de la Resolució de convocatòria, a l’hora en què
hagin estat convocats.



Els passadissos només es poden ocupar en el moment d’accedir a les aules.
Cal evitar aglomeracions en tot moment.
o

Els recorreguts, les aules i els lavabos han d’estar degudament
senyalitzats.

o

Sempre que sigui possible, es farà ús d’accessos diferenciats per a
l’entrada i la sortida.

o

En els passadissos i zones comuns es definiran circuits de sentit
únic sempre que la disposició ho permeti. Es respectaran els
trajectes d’entrada i sortida a cada aula i espais, evitant en tot
moment encreuaments o acumulacions.



Les zones d’espera i descans es situaran preferentment a l’exterior o a
espais oberts per evitar aglomeracions i mantenir la distància de
seguretat. Cal fer ús de la mascareta en tot moment.



Les portes d’entrada al centre estaran obertes per facilitar l’accés i
evacuació en cas d’emergència.

3.2.


Accés, ocupació i sortida de les aules:

Els aspirants que accedeixin primer a l’aula s’asseuran en els llocs més
allunyats de la porta d’entrada i sortiran sempre primer els aspirants que
s’hi asseguin més a prop, mantenint sempre un ordre rigorós i les mesures
de seguretat entre persones.
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Els aspirants hauran de deixar els objectes personals (motxilles, mòbils i
altres) a l’espai interpersonal de seguretat situat al darrera seu i, si no és
possible en el davant seu, per evitar al màxim el contacte entre objectes de
diferents persones. Una vegada dins l’aula es restringiran les sortides i
entrades a les imprescindibles. En aquest cas, es mantindrà a l’entrada i
sortida la distància de seguretat i en tot moment serà obligatori l’ús de la
mascareta.



En el supòsit d’aspirants amb autorització d’adaptacions de la prova,
d’acord amb la base 2.1.3 de la Resolució de convocatòria, el tribunal
garantirà que es prenguin les mesures establertes en els corresponents
dictàmens mèdics que puguin incloure la possibilitat d’abandonar l’aula en
algun moment.



Iniciada la prova, no es permetrà a cap aspirant sortir de l’aula fins que no
hagin transcorregut 15 minuts des del moment fixat per a l’inici de la
prova. Tampoc podrà sortir de l’aula en els darrers 15 minuts abans de la
finalització de la prova.



Els aspirants no poden demanar estris per escriure ni cap altre material a
altres aspirants de l’aula. En el cas que sigui imprescindible, s’haurà de
demanar autorització al tribunal, que haurà de desinfectar el material amb
gel hidroalcohòlic abans de deixar-li.



Per raons d’higiene i seguretat, l’aspirant ha de fer ús de la mateixa taula i
cadira durant tota la jornada de realització de la prova i ha de fer ús de la
mascareta en tot moment.



El tribunal ha de conservar les evidències documentals d’aquesta
distribució, per si posteriorment fossin requerides per l’autoritat sanitària,
en el cas de què s’hagi de seguir la traçabilitat d’algun possible contagi.

3.3.


Durant la realització de les parts A i B de la primera prova:

El tribunal s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic abans i després
de repartir la prova, l’etiqueta o els fulls de resposta als aspirants, una
vegada hagin ocupat el seu lloc, així com després de recollir-les.



Una vegada acabada la prova, si l’aspirant vol la còpia de la mateixa, ha de
separar els fulls autocopiadors dels originals. A continuació, quan el
tribunal li indiqui, l’aspirant s’aixecarà i una vegada grapats tots els fulls
deixarà la prova realitzada a l’espai habilitat i abandonarà l’aula.
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Tant per a la realització de la part A com de la part B de la primera prova,
abans de sortir de l’aula, els aspirants han d’entregar la prova, encara que
estigui en blanc.

3.4.


Correcció de la prova:

En el moment de corregir la prova es recomana:
o

Treballar en aules ben ventilades.

o

La manipulació de les proves per a la seva correcció no necessita de
l’ús de cap mesura addicional. S’ha de procedir amb freqüència al
rentat de mans amb aigua i sabó, preferiblement, o bé amb gel
hidroalcohòlic.

o

Procurar no tocar-se els ulls, el nas i la boca.

o

Netejar amb freqüència el material d’oficina (especialment els
bolígrafs).

o

Respectar la distància interpersonal de seguretat i fer ús de la
mascareta en tot moment.

o
3.5.


Cada membre del tribunal ha d’ocupar sempre el mateix lloc.

Durant la realització de la segona prova:

Mantenir les aules (de tancada dels aspirants i d’actuació del tribunal) amb
les finestres obertes.



Ubicar a cada un dels aspirants del dia per a la preparació de la prova en
una taula/cadira diferent.



Durant la defensa de la programació didàctica i l’exposició de la unitat
didàctica cada membre del tribunal ha d’ocupar el mateix lloc, guardar la
distància interpersonal de seguretat i fer ús de la mascareta en tot
moment.



L’aspirant es col·locarà a una distància interpersonal de seguretat dels
membres del tribunal i farà ús de la mascareta.



Donat el caràcter públic d’aquesta prova, els assistents a la mateixa hauran
d’entrar a l’aula abans que comenci l’actuació de l’aspirant i no en podran
sortir fins que aquest hagi acabat. És obligatori, per part seva, l’ús de la
mascareta i mantenir la distància interpersonal de seguretat.
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4. Indicacions finals:


Actuar amb molta prudència.



Treballar conjuntament amb els responsables del centre.



L’ús de la mascareta és obligatori.
o

Si un aspirant no en duu o se li espenya la que duu i no en té una de
recanvi el tribunal n’hi facilitarà una.

o

Si

un

aspirant,

per

circumstàncies

mèdiques,

degudament

acreditades no fa ús de la mascareta, se l’haurà d’ubicar en un lloc
on la distància de seguretat sigui superior als dos metres, i si és
possible, en un espai aïllat, a una altra aula i amb finestres obertes i
mantenint sempre la distància interpersonal de seguretat.
o

Si un aspirant no es vol posar la mascareta o se la lleva sense causa
mèdica justificada i si després d’avisar-lo continua amb la seva
negativa, no es permetrà que entri al centre o a l’aula. Si aquest fet
es produeix durant la realització d’una prova haurà d’abandonar
l’aula.
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