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1.  Planificació  de  les  mesures  de  prevenció,        
protecció   i   higiene   enfront   de   la   COVID-19  
 

1.0.   Introducció  
Cal  advertir  que  aquest Pla  de  Contingència  no  es  portarà  a  terme  en  unes  instal·lacions                  
educatives  sinó  esportives  manllevades,  ubicades  en  el  Polígon  industrial  de  Son            
Castelló  de  Palma,  de  les  quals  en  són  directament  corresponsables  la  Direcció  General              
d’Esports  i  la  Fundació  per  a  l’Esport  Balear.  En  efecte,  les  dependències  físiques  de               
l’IES  CTEIB  estan  ubicades  a  les  instal·lacions  esportives  del  poliesportiu Príncipes  de              
España ,  en  virtud  de  l’Acord  de  col·laboració  entre  la  Conselleria  de  Turisme  i  Esports  i                
la  Conselleria  d’Educació,  Cultura  i  Universitats  per  al  desenvolupament  dels           
ensenyaments   que   es   duguin   a   terme   a   l’IES   Centre   de   Tecnificació   Esportiva.   

En  la  pràctica,  l’IES  CTEIB  no  compta  amb  unes  instal·lacions  adequades  per  a  la               
docència  i,  sense  la  col·laboració  de  la  Fundació  per  a  l’Esport  Balear  i  del  poliesportiu                
Príncipes  de  España ,  excedeix  les  seves  possibilitats  adequar  l’organització  docent  per  a               
fer  front  a  les  exigències  derivades  de  l’aplicació  de  les  mesures  establertes  per  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  (BOIB  núm.  119,  de  7  de                 
juliol).  

En  conseqüència,  resultarà força  difícil  la  total  aplicabilitat  de  les  mesures  que  es              
contemplen  a  continuació,  des  del  moment  que  s’han  d’adaptar  a  uns  espais  que,  en               
cap  cas,  poden  ser  titllats  d’educatius,  i  que  es  regulen  per  les  mesures  de               
condicionament  d’espais  que  són,  per  una  banda,  d’ús  esportiu  de  la  Fundació  per  a               
l’Esport   Balear,   i   per   altra,   propietat   del   poliesportiu    Príncipes   de   España .  

Tenint  en  compte  aquests  advertiments  previs,  les  decisions  que  l’IES  CTEIB  ha  adoptat              
en   relació   a   la   COVID-19   són   les   que   es   presenten   a   continuació.  

 

1.1.   Mesures   generals   de   prevenció   al   diferents   espais  
A  continuació,  s’esmenten  les  mesures  d’adequació  organitzativa  dels  espais  de  l’IES            
CTEIB,  tenint  en  compte  els  tres  escenaris  possibles: Escenari  A  (presencialitat),            
Escenari  B  (semipresencialitat)  i Escenari  C  (a  distància),  d’acord  amb  el  que  disposen              
les  Instruccions  de 6  de  juliol  de  2020.  Cal  advertir,  en  aquest  sentit,  que  la  distribució                 
de ràtios  per  alumnat  no  podran  ser  fixades  per  avançat  en  data  anterior  al  setembre                
de  2020,  atès  que  la  matrícula  del  IES  CTEIB  no  es  tanca  el  juliol.  Tot  i  així,  es                   
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contemplen   les   següents   mesures:  

ESCENARI   A   (presencialitat)   i   ESCENARI   B   (semipresencialitat)  

Distribució   Planta   baixa  

A  la  planta  baixa,  l’IES  CTEIB  disposa  de quatre  aules prefabricades  (A13,  A14,              
A15,  A16),  ubicades  a  l’esquerra  de  l’edifici  principal  del  poliesportiu  PE.  Hi  ha              
una altra  aula  prefabricada  (A17)  a  la  dreta,  al  llindar  de  les  pistes  de  tennis.                
L’accés    a   aquestes   aules    és   directe   des   de   l’entrada   de   les   instal·lacions .   

Ja  a  l’interior  de  l’edifici,  al  costat  de  les  dependències  de  la  Fundació  per               
l’Esport  Balear,  a  la  planta  baixa  hi  ha  les dues  aules  ordinàries  (A2  i  A3),  amb                 
accés   per   l’entrada   principa l   de   l’edifici.   

A  la  dreta  de  l’edifici,  es  troba l’aula  A1 ,  de  petites  dimensions,  al  costat  de  la                 
sortida  d’emergència. El  seu  accés  serà  per  aquesta  mateixa sortida           
d’emergència .  En  conseqüència, l’accés  a  aquestes aules  prefabricades         
exteriors  a  l’edifici,  i  a  les  aules  A1,  A2  i  A3,  ubicades  a  la planta  baixa ,  es  faran                   
directament    des   de   l’exterior .  
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Distribució   primera   planta  

A  la  primera  planta,  tot  pujant  per  les  escales  principals,  s’ubiquen  al  passadís              
les aules  A6,  A7  i  A8 ,  i  a  l’esquerra, les  aules  A9,  A10,  A11  i  A12. L’accés  a                   
aquestes  aules serà  per  l’entrada  i  l’escala  principal  de  l’edifici ,  i  la  seva              
sortida  serà  per  les escales  d’emergència  que  donen  a  la  part  dreta  de  l’edifici.               
Els  armariets  del  Hall  seran reubicats  al  menjador  exterior ,  en  el  corredor             
lateral   dret   que   dóna   a   l’aula   prefabricada   A17.  

Un  cop  passades  aquestes  aules  es  troben  les  dependències  administratives,  la            
sala  de  professors,  els  despatxos  de  direcció  del  Centre,  el  despatx  d’Orientació             
i  les aules  A4  (informàtica)  i  A5  (multifuncional) .  La  direccionalitat  serà:            
Entrada  per  l’ escala  principal  ubicada  al  hall  de  l’edifici,  i  la  seva sortida  serà               
per   les    escales   d’emergència    que   donen   a   la   part   dreta   de   l’edifici.  

 

 

SP:   Sala   de   professors  

SEC:   Secretaria   del   centre   i   Consergeria  

ED:   Despatx   de   l’equip   directiu  

DO:   Departament   d’Orientació  

 

Passadissos  

El passadís  sempre  serà  d’ un  sol  sentit  de  direcció  per  als  alumnes, des  de               
l’escala  principal  cap  a  les  escales  d’emergència .  Els  professors  podran           
circular  també  pel  passadís  en  tots  dos  sentits,  excepte  en  els  moments             
d’aglomeració   d’entrades   i   sortides   d’alumnes.  

Per  tal  que  els alumnes  no  romanguin  als  llocs  comuns,  al  torn  de  matí  les                
aules s’obriran  a  les  7:45  del  matí, de  forma  que  a  mesura  que  arribin  puguin                
entrar  a  la  seva  aula  i  n’ocupin  el  seu  lloc.  Cada  professor  supervisarà  que  les                
aules  quedin  ordenades  cada  cop  que  finalitzi  la  seva  sessió,  i  el  professor  de  la                
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darrera  sessió,  a  més,  tancarà  l’aula.  En  tot  cas  caldrà fomentar  la  puntualitat              
de  professorat  i  alumnat ,  vetllant  pel  compliment  de  les  mesures  explicades            
anteriorment.  

Ubicació   de   l’alumnat   en   temps   d’esplai  

El  temps  d’esplai,  els  alumnes  dels  espais  de  la  planta  baixa romandran  a              
l’entrada  del  poliesportiu ,  sense  passar  pels  torns  d’accés.  Els  alumnes  de  la             
primera  planta  baixaran  per  la  porta  del  Hall,  al  costat  de  la  sala  de  professors,  i                 
romandran  a  la  zona  exterior  de  l’olivera ,  passat  la  zona  d’accés  al  recinte              
poliesportiu.   

Durant els  dies  de  pluja  i  fred ,  excepcionalment  els  alumnes  podran  romandre             
a  les  seves respectives  aules  en  l’hora  dels  esplais.  Semblantment,  l’alumnat            
tindrà prohibit  l’accés  a  la  Sala  de  Professors  i  romandre-hi  per  a  fer  exàmens,               
expulsions   o   tasques   de   cap   altra   mena.   

En  qualsevol  cas,  aquestes  mesures  complementaran  les  establertes  per          
normativa  i  es  podran  adequar  a  noves  exigències  si  és  necessari.  Cal  tenir  en               
compte  especialment  allò  establert  a  l’Annex  7,  Pautes  per  a  l’organització  dels             
desplaçaments   i   els   espais   dels   centres,   de   la   Resolució   conjunta   d’aplicació.  
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Aforament   dels   espais  

Com  s’ha  dit,  l’aforament  dels  espais  escolars  ve  determinat  per  la  normativa             
que  regeix  aquest  Pla  de  Contingència,  tot  i  que  la  pròpia  especificitat             
urbanística  d’aquest  centre  (ubicat  en  unes  instal·lacions  esportives,  com  s’ha           
dit),  a  més  de  l’existència  de  cinc  aules  prefabricades  a  l’exterior,  no  permet              
garantir   les    mesures   de   distància   mínima    que   s’han   de   contemplar.   

La  distribució  de  ràtios  no  podrà  ser  fixada  per  avançat  en  data  anterior  al               
setembre  de  2020,  atès  que  la  matrícula  a  l’IES  CTEIB  no  es  tanca  el  juliol.  A                 
hores   d’ara,   per   tant,   es   desconeix   la   composició   quantitativa   dels   grups.  

Respecte  a  l’aforament  de  les  instal·lacions  esportives  necessàries  per  la           
impartició  dels  mòduls  pràctics  dels  cicles  formatius  i  dels  ensenyaments           
esportius,  aquest  dependrà  de  la  normativa  que  publiqui  l’administració          
competent   en   matèria   esportiva.  

En  qualsevol  cas,  en  el  supò̀sit  que  sigui  necessari,  la  responsabilitat  d’ampliar             
físicament  l’aforament  d’aquests  espais,  tot  habilitant-ne  d’altres,  dependrà  de          
la  Fundació  per  a  l’Esport  Balear  i  del  poliesportiu  Principes  de  España,  que  són               
qui,  en  realitat,  en  tenen  la  competència  exclusiva.  Tot  i  així, en  condicions              
òptimes ,  la  distribució  d’aforaments  a  l’IES  CTEIB  hauria  de  fixar  els  màxims             
d’aforaments,   que   seran   els   següents:  

Aules  Superf́ície  Aforament  Grup  Alumnes  
AULA   1  21,96  8    

AULA   2  36,31  13    

AULA   3  37,65  13    

AULA   4   (INFORMÀTICA)  23,31  19    

AULA   5   (MULTIFUNCIONAL)  21,16  9  Optativa   
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AULA   6  39,28  14  AFD32.A  28+  

AULA   7  38,32  14  ACS31  28+  

AULA   8   (PLÀSTICA)  33,83  12    

AULA   9   (LABORATORI)  32,09  12    

AULA   10  32,01  14    

AULA   11  41,00  14  AFD32.B  26+  

AULA   12  34,22  15    

AULA   13   (PREFABRICADA)  33,20  11    

AULA   14   (PREFABRICADA)  33,92  12    

AULA   15   (PREFABRICADA)  34,04  12    

AULA   16   (PREF.   TECNOLOGIA)  30,29  10    

AULA   17   (PREFABRICADA)  20,73  7    

AULA   PISCINA  30,45  10  AFD21  28+  

 

Els  grups  s’han  de  determinar  a  partir  de  la  matrícula  el  setembre.  Val  a  dir  que                 
no  és  possible  saber  els  alumnes  que  es  matricularan  a  l’IES  CTEIB  perquè  la               
matricula  del  centre  depèn  de  la  Fundació  per  a  l’Esport  Balear  i  del  nombre               
d’esportistes   que   entraran   en   els   seus   programes   de   tecnificació   esportiva.  

Espai  Superfície  Aforament  

DESPATX   EQUIP   DIRECTIU  15,52  4  

SALA   PROFES,   SECRETARIA   I   CONSERGERIA  46,34  16  

SALA   PROFES   ADJUNTA  36,55  13  

BANY   PROFESSORAT  4,07  1  

ORIENTACIÓ   EDUCATIVA  7,76  2  

 

A  la  sala  de  professors  s'hi  troba  també  un  espai  destinat  a  la  Secretaria  del                
centre,  la  qual  compta  amb  cap  de  secretaria  i  auxiliar,  i  a  la  Consergeria,  que                
compta  amb  un  bidell;  tres  persones.  També  cal  tenir  en  compte  que  en  aquesta               
mateixa  sala  s'hi  troba  també  el  despatx  de  l'equip  directiu  (directora,            
secretària,  cap  d'estudis  i  cap  d'estudis  adjunt).  En  l'escenari  B  serà  impossible             
que  el  personal  no  docent  es  pugui  ubicar  al  seu  lloc  de  treball  de  tal  forma  que                  
es  respecti  la  distància  de  seguretat,  les  dimensions  i  la  distribució  de  l'espai  no               
ho  permetran,  i  redistribuir  l'espai  implicarà  perdre  la  sala  de  professors  com  a              
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sala   de   professors.  

A  cadascuna  de  les  aules  i  espais  citats,  hi  haurà cartells  visiblement  rotulats              
on:  a)  s’indicarà  l’aforament  màxim  dels  respectius  espais;  b)  s’esmentaran  les            
mesures  de  distanciament  físic,  sistema  de  ventilació;  i  c)  les  mesures            
higièniques   necessàries   per   tal   de   romandre-hi.   

 

1.2.   Mesures   específiques   de   neteja,   desinfecció   i   ventilació  
És  responsabilitat  de  la Fundació  Balear  per  l’Esport  Balear  la  tasca  de  dur  a  terme  la                 
neteja,  la  desinfecció  i  la  ventilació  de  les  dependències  que  fa  servir  l’IES  CTEIB,               
d’acord  amb  el  Conveni  de  col·laboració  entre  la  Conselleria  d’Afers  Socials  i  Esport,  i               
la  Conselleria  d’Educació,  Universitat  i  Recerca.  Per  aquest  motiu  és  palès,  clar  i              
manifest  el  fet  que  la  FxEB  haurà  d’augmentar  la  plantilla  de  neteja  per  dur  a  terme                 
aquestes  mesures  en  relació  a  allò  previst  a  la  Resolució  conjunta  anteriorment             
esmentada,   i   que   n’és   també   voluntat   de   l’IES   CTEIB.  

D’acord  amb  els  punts  I.3  Higiene  respiratòria,  de  l’Annex  2,  i  B.2.2  Organització  de  les                
aules  dels  altres  grups,  de  l’Annex  7  de  l’esmentada  Resolució  conjunta,  tots  els  espais,               
siguin  comuns  o  específics,  s’han  de  ventilar  el  temps  necessari  per  permetre  la              
renovació   de   l’aire;   en   aquest   sentit   cal   distingir   entre:  

Mesures   de   ventilació   generals  

Els  espais  comuns  i  les  aules es  ventilaran  de  forma  diària ,  tant  en  la  franja  de                 
matí  com  horabaixa,  i  se’n  faran  responsables  els  Serveis  de  neteja  de  la  FxEB,               
sent-ne  la  Fundació  l’encarregada  d’organitzar-ho  i  contractar  el  personal          
escaient.  Aquest  personal  de  neteja  serà  l’encarregat  de tancar  les  finestres  en             
finalitzar  l’horari  de  matí  i  tarda  i  de  netejar  les  aules,  com  ja  es  fa                
habitualment.  

Mesures   de   ventilació   específica  

Les  aules,  a  més  de  ventilar-se  de  forma  general  a  principi  i  final  de  jornada,                
s’han  de  ventilar  de  forma  específica  abans  d’iniciar  la  jornada,  després  de  cada              
canvi  de  classe  i  després  de  cada  ús,  sent-ne  responsable  el  professorat  en  cada               
canvi   de   classe.    El   protocol    que   se   seguirà   serà   el   següent:  

1. Entre  la primera  i  segona  sessió  del  matí.  El  professorat  que  imparteix             
classe  dins  l’aula  haurà  d’ obrir  les  finestres  cinc  minuts  abans  de            
finalitzar  la  sessió.  Seguidament,  el  professorat  que  entri  a  aquesta  aula            
serà   l’encarregat   de   tancar   les   finestres.  

2. Entre  la segona  sessió  del  matí  i  el  pati ,  el  professorat  en  acabar  la               
sessió    obrirà   les   finestres .  

3. Entre  el pati  i  la  tercera  sessió .  El  professorat  que  entri  a  l’aula  serà               
l’encarregat  de  tancar  les  finestres  i  en  acabar  la  seva  sessió  les  deixarà              
obertes .  

4. En  les franges  de  l’horari  dels  cicles  formatius  es  continuarà  amb  la  la              
primera  i  segona  mateixa  dinàmica,  i  a  més  es  preveuran  entre  quinze  i              
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vints   minuts   per   a   l’higiene   personal   i   el   canvi   de   roba.  

5. Al torn  de  l’horabaixa  es  procedirà  de  la mateixa  manera  que  entre             
sessió  del  matí.  El  professorat  cinc  minuts  abans  de  finalitzar  la  seva             
sessió   haurà   d’obrir   les   finestres,   tant   si   el   grupo   canvia   d’aula   com   si   no.  

Igualment,  d’acord  amb  la  mateixa  Resolució,  a  tots  els  espais  es  mantindran             
portes   i   finestres   obertes ,   sempre   que   això   sigui   possible.  

 

Mesures   de   protecció   als   diferents   espais  

En  aquest  apartat  s’esmenten  les  mesures  de  protecció  als  diferents  espais            
adoptades   a   l’IES   CTEIB   pel   que   fa   a    l’ús   de   mascareta,   gel   hidroalcohòlic,   etc.:  

1. Totes  les  persones  (tant  internes  com  externes)  que  accedeixen  al  Centre            
hauran  de netejar-se  les  mans  amb  el  gel  hidroalcohòlic,  que  es            
facilitarà   al   punt   d’higiene   de   l’entrada   de   cada   aula.  

2. Obligatòriament,  totes  les  persones  (alumnat,  professorat,  serveis  de         
neteja  i  personal  extern)  han  de fer  ús  de  mascareta  higiènica  sempre             
que  no  es  pugui  assegurar  la  distància  interpersonal,  insistint  en  la  seva             
correcta  utilització. Cas  que  els  alumnes  no  les  portin  o  les  hagin             
oblidat,  podran  adreçar-se  a  la  finestreta  de  la  Sala  de  Professors  i             
sol·licitar-ne  una  al  conserge .  L’incompliment  reiterat  d’aquesta  norma         
podrà   eventualment   comportar    sancions .  

3. Quan  hi  hagi  un  canvi  d’aula,  durant  els  primers  5  minuts  reglamentaris             
la  primera  activitat  de  classe  consistirà  en  la desinfecció  per  part  de             
l’alumnat del  seu  espai  personal  de  treball  (taula  i  cadira;  cadascú  les             
seves).  Serà  responsabilitat  del  professorat  de  cada  hora  lectiva  vetllar           
pel  compliment  d’aquesta  norma,  i  de  l’alumnat  realitzar  aquesta  tasca           
amb   diligència.   

4. Per  tal  que  això  sigui  possible,  s’instal·laran dispensadors  de  gels           
hidroalcohòlics  a  cada  aula  per  a  la  neteja  de  mans  de  l’alumnat.  La              
supervisió  serà  responsabilitat  en  primer  lloc  dels  professors  que  entrin  a            
les  aules,  informant  de  la  seva  reposició  a  la  secretaria  del  centre.  I  en               
segon  lloc,  el  conserge  supervisarà  periòdicament  els  dispensadors  de          
les   aules.  

5. S’establiran punts  de  neteja  d’instruments  a  les  aules,  amb          
desactivadors  del  virus  i  consells  per  a  la  seva  desinfecció  en  funció  del              
tipus   i   les   seves   característiques.   

6. Els  banys  disposaran dispensadors  de  sabó  i  paper  per  a  eixugar  les             
mans.   La   supervisió   i   reposició   dels   banys   serà   responsabilitat   de   la   FxBE.  

En  l’acompliment  de  tot  aquest  seguit  de  mesures,  la  responsabilitat           
individual serà  imprescindible  per  tal  d’assegurar  la  salut  col·lectiva.  En           
conseqüència,  l'incompliment  de  les  normes  establertes  per  part  dels  alumnes           
pot  donar  lloc  a  l'aplicació  de mesures  disciplinàries ,  d'acord  amb  el  Decret             
121/2010,  de  10  de  desembre,  pel  qual  s'estableixen  els  drets  i  els  deures  dels               
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alumnes  i  les  normes  de  convivència  en  els  centres  docents  no  universitaris             
sostinguts   amb   fons   públics   de   les   Illes   Balears.   

 

1.3.   Informació,   direccionalitat   i   retolació  
En  aquest  apartat,  s’esmenten  les  mesures  preses  al  CTEIB  pel  que  fa  a  la  informació                
necessària   a   proporcionar   en   els   diferents   espais,   que   seran   les   següents:  

1. D’acord  amb  la  normativa,  en  lloc  ben  visible  es  penjaran cartells  informatius             
adequats  a  cada  espai  en  què  s’inclourà  informació  sobre  mesures  d’higiene            
específiques,   distància   mínima   i   aforament   màxim.   

2. Els  cartells  s’ubicaran  a  la  porta  i  dins  de  cadascuna  de  les  aules,  amb  especial                
esment  a  les mesures  de  direccionalitat  única  dins  l’espai,  i  les  mesures  de              
protecció   individual.   

3. La  retolació  esmentarà  l’ ús  obligat  de  les  mascaretes ,  la neteja  de  les  mans  a               
l’entrada  i  sortida  de  les  aules,  la  neteja  dels  espais,  la ventilació  de  les  aules  5                 
minuts  abans  i  després  de  cada  sessió,  i  la  conveniència  que  les  portes  de  les                
aules   respectives   romanguin   obertes   per   tal   d’assegurar-ne   la   ventilació.  

En  tot  cas,  caldrà  apel·lar  a  la responsabilitat  individual  de  cada  professor/a  del  IES               
CTEIB  per  tal  de  fer  un  ús  adient  dels  espais,  i  vigilar  les  mesures  sanitàries  de                 
prevenció   i   de   distància   social   escaients   entre   l’alumnat.  

 

1.4.   Protocol   d’actuació   en   cas   de   sospita  
Les  mesures  i  protocol  d’actuació  en  un  cas  de  contagi  (o  sospita  de  contagi)               
comptaran  amb  la  implicació  dels Serveis  Mèdics  propis  del  CTEIB. Serà  d’obligada             
aplicació  allò  establert  a  l’annex  4,  referit  al  Protocol  d’actuació  davant  la  detecció  de               
símptomes  compatibles  amb  COVID-19  entre  l’alumnat  del  centre,  i  l’annex  5,  referit  al              
Protocol  d’actuació  davant  la  detecció  de  símptomes  compatibles  amb  COVID-19  entre            
els  professionals  dels  centres  educatius,  de  la  Resolució  conjunta  d’aplicació,  i  altres             
mesures  que  es  puguin  derivar  de  noves  exigències.  En  particular,  les  mesures             
acordades   pel   Centre   seran:  

1. Es  prohibirà  expressament  l’accés  a  l’IES  CTEIB  per  a: a)  aquelles  persones             
amb  símptomes  compatibles  amb  COVID-19;  b)  aquelles  persones  a  les  quals            
se'ls  hagi  diagnosticat  la  malaltia  i  que  no  hagin  finalitzat  el  període  d'aïllament              
requerit;  i  c)  aquelles  persones  que  es  trobin  en  període  de  quarantena             
domiciliària  per  haver  tingut  contacte  estret  amb  alguna  persona  amb           
símptomes   o   diagnosticada   de   COVID-19.  

2. En  cas  d'alumnat  que  pertanyi  a  població  vulnerable  per  a  COVID-19,            
hauran  de  seguir-se  les  indicacions  del  seu  professional  sanitari  de  referència            
respecte   a   les   mesures   de   prevenció   més   adequades.  

3. En  cas  de  treballadors/es  vulnerables  per  a  COVID-19.  Si  un  treballador/a            
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comencés  a  tenir  símptomes,  aquest  suspendrà  la  seva  activitat  laboral,  havent            
d'abandonar  el  seu  lloc  de  treball  fins  que  la  seva  situació  mèdica  sigui  valorada               
per  un  professional  sanitari.  Obligatò̀riament,  haurà  d’informar  d’aquesta         
circumstància  a  la  Direcció  del  Centre,  i  aquesta  ho  notificarà  al coordinador  de              
salut  i  a  la  Direcció  general  pertinent  de  la  Conselleria  d’Educació  per  tal  que               
prengui  les  mesures  de  quarentena  que  les  autoritats  sanitàries  estimin           
convenients.  

4. En  cas  de  símptomes  d’un  alumne/a.  Quan  un/a  estudiant  inicïi  símptomes,            
serà  acompanyat  pel  professor  de  guàrdia  a  una Sala  d’Aïllament ,  ubicada  a  la              
sala  de  tècnics  de  la  Fundació  per  l’Esport  Balear,  ubicada  a  la  planta  baixa,  a                
l’esquerra  de  l’edifici  central,  que  compta  amb  la  ventilació  i  condicions  de  salut              
adients,  i  a  la  qual  s’hi  accedeix  també  directament  des  de  l’exterior.  Alhora,  es               
proporcionarà  una  mascareta  per  a  l'alumne/a  i  una  altra  per  a  la  persona              
treballadora  del  Centre  que  li  acompanyi.  Immediatament,  s’ informarà  als          
pares  de  l’alumne/a.  A  més,  es  contactarà  immediatament  amb  el  telèfon            
habilitat  pels serveis  de  salut  de  la  CAIB ,  se  n’informarà  a  la  Conselleria,  i  se                
seguiran  les  indicacions  de  les  autoritats  sanitàries  per  tal  que  prengui  les             
mesures   de   quarentena    pertinents.  

En  el  cas  que  l’alumne  sigui  de  residència  o  la  seva  família  no  pugui               
acompanyar  al  seu  fill  al  centre  de  salut,  prèvia  autorització  de  la  familia,  el               
centre  (o  la  mateixa  família)  es  posarà  en  contacte  amb  la  coordinadora  del              
Centre  de  Salut  de  Son  Cladera,  actualment  la  Sra.  Cecilia  Mosquera  López  (689              
16   51   72   /   971   47   10   64   )  

5. Des  de  la  Secretaria  del  centre  i  amb  la  col·laboració  de  la  Fundació  per  al’Esport                
Balear,  s'elaborarà  un Informe  de  traçabilitat del  cas  de  l'alumne/a  (a  quin             
grup  pertany,  quines  són  les  seves  optatives,  amb  qui  entrena,  si  pertany  a  la               
residència...).  Per  aquest  motiu,  també  s’ha  dissenyat  un Full  de  Registre  de              
visites   de   persones   alienes   al   centre.   

En  tot  cas,  aquestes  mesures  complementaran  en  cada  moment  les  establertes  per             
normativa   i   es   podran   adequar   a   noves   exigències,   cas   que   sigui   necessari.  

 

1.5.   Formació   i   sensibilització   en   prevenció   i   higiene  
En  aquest  apartat  es  fa  esment  de  la planificació  d’accions  informatives  sobre  els              
protocols  d'actuació  als  diferents  escenaris  i  les  mesures  de  prevenció,  higiene  i             
promoció  de  la  salut  a  l’IES  CTEIB.  Aquestes  accions  informatives  estaran  recollides  en              
dos  documents  principals ,  ambdós  inclosos  en  el  Pla  de  Contingència:  1.  el Pla              
d’Acollida ,  que  es  desenvoluparà  durant  les  dues  primeres  setmanes  de  classe,  al             
setembre  de  2020;  i  2.  el Pla  d’Acció  Tutorial ,  que  es  desplegarà  durant  tot  el  curs                 
2020-2021.  En  concret,  les  informacions  recollides  en  ambdós  plans  incidiran  en dues             
línies   d’actuació :  

1. Informació  general  sobre  els  protocols  d’actuació  pel  que  fa  a  prevenció  i             
higiene  adreçat  a  l’alumnat,  a  les  famílies  i  als  docents.  Aquesta  informació  es              
facilitarà,  mitjançant  el Pla  d’Acollida ,  durant  dos  moments:  1.  les  accions            
d’acollida  per  nivells  per  part  dels  tutors  de  Grup;  i  2.  en  xerrades  informatives               
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que  es  determinaran  en  el  mateix  Pla  durant  els  dos  primers  dies  d’inici  de  les                
activitats   lectives.  

2. Informació  específica  pel  que  fa  a  les  mesures  de  prevenció  i  higiene  a              
treballar  a  partir  de  la UD  Zero  durant  la  segona  quinzena  de  setembre  2020  i                
primera   del   curs.  

 

2.    Planificació   organitzativa  
Les dues  línies  de  mesures organitzatives  que  l’IES  CTEIB  vol  posar  en  marxa  amb               
motiu   de   l’excepcionalitat   derivada   de   la   pandèmia   del   COVID-19,   són   les   següents:  

1. Prioritzar  en  tot  moment  els criteris  sanitaris  a  l’hora  de  planificar  l’activitat             
lectiva   en   els   tres   escenaris   A,   B   i   C.  

2. Tenir  especial  esment  en  l’eventual detecció  d’alumnes  amb especials          
modalitats  de  vulnerabilitat .  Aquestes  accions  estaran  coordinades  entre  el          
DO  i  els  Tutors  de  grup .  El  DO,  juntament  amb  tutors  i  cap  d’estudis,  registrarà                
al  document  de «Seguiment  de  vulnerabilitat»  per  a  l’alumnat  que  presenti            
dificultats  derivades  de  situacions  de  vulnerabilitat.  Les 3 modalitats  de           
vulnerabilitat   seran   les   següents:  

a. Vulnerabilitat  social :  Suport  telemàtic  i  assistencial  per  aquells  alumnes          
amb   especials   desavantatges   socials   o   amb   escletxa   digital.  

b. Vulnerabilitat  sanitària: L’alumnat  en  aïllament  domiciliari  o  en         
quarantena  podrà  seguir  les  activitats  educatives,  per  via  telemàtica,          
sempre   que   el   seu   estat   de   salut   ho   permeti.  

c. Alumnat  NESE: Suport  telemàtic  i  assistencial  per  aquells  alumnes  amb           
necessitats   especials   de   suport   educatiu.  

En  qualsevol  cas,  es  tindrà  especial  atenció  per  part  dels  tutors  en  la  vigilància  de                
l’absentisme  escolar,  compatible  amb  els  tres  tipus  de  vulnerabilitat  citats  abans.  Per             
aquest  motiu, es  farà  un  seguiment individualitzat (trucant  a  les  famílies) per  tal              
d’esbrinar  els  motius  pels  quals  han  faltat  (salut  o  d’altres  motius  justificats).  Mare,              
pare  o  tutors  legals  seran  els  responsables  de  la  justificació  de  l’absència  dels  alumnes               
per  motius  de  salut.  El  centre,  tot  i  així,  no  podrà  sol·licitar  justificants  mèdics  per                
motius  de  privacitat.  En  cas  de  detectar  un  cas  de  COVID-19,  aquesta  informació  serà               
absolutament  confidencial i  no  es  podrà  divulgar,  però  sí  se  n’haurà  d’informar  a  la               
conselleria   a   fi   que   prengui   les   mesures   de   quarentena   pertinents.  

 

2.1.   Coordinació   docent  
Les  reduïdes  dimensions  del  nostre  centre  fan  possible  la  coordinació  horitzontal            
ràpida  i  eficaç  en  l’accés  directe  a  moltes  informacions  que,  en  d’altres  contextos              
escolars  més  grans,  resulten  més  complexos.  Tot  i  així,  les  mesures  relacionades  amb              
la   coordinació   docent   adoptades   a   l’IES   CTEIB   seran   les   següents:  
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1. Assegurar  la coordinació  docent  dels  Equips  educatius  per  nivells (ESO,  Batx,            
i  Cicles  formatius),  via  tutors  de  grup,  amb reunions  quinzenals  prefixades  per             
tal   d’assegurar   l’acompliment   d’aquest   Pla   de   Contingència.  

2. Preveure,  per  part  de  tot  el  professorat,  l’ aprenentatge  a  distància  en  els             
casos  d’aplicació  dels  escenaris  B  (semipresencialitat)  i  C  (a  distància).  Sobre            
aquesta  base es  modularà  el  temps  de  dedicació  de  l’alumnat  per  a  cada              
matèria  en  cas  de  confinament  (parcial  o  total)  i  l’horari  de  consulta on  line  amb                 
els   respectius   professors.  

Mesures   en   l’escenari   A   

1. La  coordinació  docent  a  l’escenari  A  serà  idèntica  a  la  que  es  porta  a               
terme  a  l’IES  CTEIB  en  condicions  ordinàries,  però  posant  l'èmfasi  a            
establir criteris  d’actuació  comuns  en  base  a  les  necessitats  sanitàries  o            
d’altra  mena  que  vagin  sorgint  al  llarg  del  curs.  Els  criteris  pedagògics  de              
confecció  d’horaris  del  centre  i  l’assignació  de  professorat  als  grups           
haurien   de   ser   coherents   amb    aquest   objectiu.  

2. Per  tal  de  facilitar  les  hores  de  coordinació  a  través  d’una  major             
presencialitat  durant  l’escenari  A,  les  hores  de  permanència  en  centre           
dels   docents   seran   30     períodes,   com   ja   és   habitual   al   IES   CTEIB.  

3. Com  s’ha  dit,  se  celebraran  reunions  d’equips  docents  en periodicitat           
quinzenal ,  si  s’escau,  amb  l’objectiu  de garantir  el  seguiment  adequat           
d’aquest  Pla  de  Contingència,  amb  l’objectiu  de:  a)  detectar  necessitats           
de  l’alumnat;  b)  coordinar  les  activitats  interdisciplinars  i,  si  cal,  c)            
avaluar  coordinadament  les accions  sanitàries  transversals  d’aquest        
Pla.  

 

Mesures   en   els   escenaris   B   i   C  

1. En  cas  de  semipresencialitat  (escenari  B)  o  ensenyament  a  distància           
(escenari  C),  l’Equip  directiu  activarà  un Registre  d’Incidències  (en  full           
Excel,  similar  al  que  es  va  posar  en  marxa  el  tercer  trimestre  del  curs               
2019-2020),  per  tal  de  fer  el seguiment  del  treball  a  distància  que             
realitzen  els  alumnes,  així  com  de  les  necessitats  personals  i  familiars            
que  es  detectin.  La  informació  resultant  haurà  de  ser  pública  (per  Drive)  i              
estar  a  l’abast  de  l’Equip  docent,  del  Departament  d’Orientació  i  de            
l'Equip   Directiu.  

2. Per  tal  de  facilitar  les  hores  de  coordinació  a  través  d’una  major             
presencialitat  durant  l’escenari  B,  i  alhora  que  el  professorat  imparteixi           
matèria  per  via  no  presencial, les  hores  de  permanència  en  el  Centre             
dels  docents  seran  les  imprescindibles  per  a  l’exercici  de  la  docència            
directa  de  tal  forma  que  la  resta  (hores  de  coordinació,  per  exemple)  es              
farà  online  des  de  casa.  En  el  cas  de  l’escenari  C,  tot  el  treball  del                
professorat   (i,   òbviament,   de   l’alumnat)   es   farà   des   de   casa.  

3. Especialment  en  l’escenari  C,  caldrà  reforçar  la  tasca del  Coordinador           
TIC  (a  nomenar  el  setembre  de  2020)  per  tal  de  facilitar  el  suport  i  la                
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informació  als  professors,  als  alumnes  i  a  les  famílies,  vetllant  per            
atendre  els  alumnes  amb  major vulnerabilitat  social,  sanitària  o  NESE ,           
esmentats   anteriorment.  

4. Si  ho  creu  convenient,  l’Equip  directiu  de  l’IES  CTEIB  podrà assignar            
tasques  de  suport  al Coordinador  TIC  a  altres  professors  del  Claustre.            
Aquests   coordinaran   les   actuacions   a   desenvolupar.  

5. La  coordinació  dels  Equips  de  Tutors  amb  l’Equip  directiu  i  el  DO  serà              
de periodicitat  setmanal, tant  en  els  escenaris  A,  B  com  C,  com  ja  és               
habitual   normalment.   

6. Semblantment,  quan  es  cregui  necessari,  es  podran  celebrar Claustres          
virtuals  per  tal  de:  a)  fer  una  valoració  global  del  desenvolupament  del             
curs,    i   b)   permetre   una   anàlisi   i   presa   de   decisions   conjunta.  

 

2.2.   Distribució   i   organització   horària   dels   grups  
Proposta  de  distribució  i  organització  de  grups  pendent  de  confirmar  al  setembre             
segons   matrícula.  

 

2.2.1.    Educació   Secundària   Obligatòria  
Escenari   A:     Presencial,   horari   normal.  

Escenari   B:    Semipresencialitat,   possibilitat   de   modificació   d’horari.  

OPCIÓ   1:   Horari   escenari   A    amb   subgrups   per   a   cada   curs.   

Possibilitat  de  lliurar  els  divendres  capvespre.  Fer  dues  sessions  a  distància  o  una  a               
distància   i   una   altra   passar-la   al   matí   (10:45   a   11:35)  

OPCIÓ  2:  Passar  la  primera  franja  del  capvespre  a  la  nova  franja  del  matí  (10:45  a  11:35)                  
i   la   segona   franja   del   capvespre   a   distància   per   a   tothom.  

3r  ESO:  L’hora  de  lliure  disposició  de  Matemàtiques  passa  a  Educació  Física  (les              
instruccions  estableixen  que  les  HLD  de  1r  a  3r  ESO  han  de  ser  de  tutoria,  àmbits                 
d’aprenentatge   o   projectes   d’alguna   matèria)   i   passar   una   sessió   al   matí   de   divendres.  

Si  l’HLD  no  passa  a  EF,  hi  ha  que  passar  una  sessió  al  matí  del  divendres  i  passar  una                    
sessió  a  distància  (Ètica+Religió  o  una  sessió  de  les  optatives:  EPV+Alemany+Cultura            
Clàssica).  

4t  ESO:  No  hi  ha  HLD,  per  tant  es  pot  passar  una  sessió  al  divendres  matí  i  una  sessió  a                     
distància   (Ètica+Religió   o   una   sessió   de   les   optatives:   EPV,   TIC,   Alemany,   Teatre).  

Si  per  part  de  la  Fundació  per  a  l’Esport  Balear  no  és  possible  passar  una  sessió  al                  
divendres  matí,  s’han  de  fer  tant  a  3r  ESO  com  a  4t  ESO  dues  sessions  a  distància  (en  el                    
cas  de  3r  ESO  es  pot  passar  l’HLD  a  EF  de  tal  forma  que  només  quedaria  una  sessió  a                    
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distància).  

El  problema  que  planteja  la  FxEB:  els  alumnes  als  quals  els  hi  toca  ensenyament  a                
distància  han  de  ser  al  centre,  o  a  prop,  per  poder  entrenar.  En  el  cas  que  els  alumnes                   
puguin  entrenar  al  100  %,  la  Fundació  per  a  l’Esport  Balear  serà  la  responsable  de                
custodiar  els  alumnes  que  per  motius  d’espai  a  les  aules  no  puguin  assistir  a  classe                
presencial.  Aquesta  custòdia  ha  de  garantir  que  els  alumnes  disposin  d’un  espai             
adequat  per  poder  dur  a  terme  el  treball  a  distància  marcat  pel  centre  tal  i  com  ho                  
farien  en  els  seus  domicilis.  Fins  que  no  es  garantesqui  per  part  de  la  Fundació  per  a                  
l’Esport  Balear  un  espai  acord  amb  els  criteris  sanitaris  i  pedagògics  indicats  per  les               
autoritats  competents  els  alumnes  hauran  de  romandre  als  seus  domicilis.  En  tot  cas,              
també  dependrà  de  l’aforament  de  les  instal·lacions  esportives  que  marqui  el            
poliesportiu   Príncipes   de   España.  

 

Escenari   C:    A   distància   ensenyament   telemàtic.   Horari   escenari   A.  

 

2.2.2.   Batxillerat   i   blocs  
Al  llarg  del  curs  divendres  capvespre  no  hi  haurà  classe  a  batxillerat  si  els  horaris  ho                 
permeten,  ja  que  per  possibilitar  la  màxima  presencialitat  dels  alumnes  de  2n  Batx.  es               
vincularan  els  horaris  dels  blocs  amb  matèries  de  2n  Batx.  amb  la  finalitat  de  distribuir                
els  dos  grups  en  tres;  aquest  fet  implica  que  algunes  matèries  del  Bloc  2  i  del  Bloc  3  es                    
reagruparan   amb   els   alumnes   dels   grups   A   i   B   de   2n   Batx.  

També  s’intentarà  vincular  els  horaris  de  1r  batx  amb  l’horari  de  B1,  per  aconseguir  la                
major   presencialitat   possible   dels   alumnes   dins   d’un   escenari   B.  

Per  tal  de  fer  aquests  horaris,  les  matèries  optatives  de  2n  Batx.  seran  a  distància,  i  si                  
fos   necessari,   les   matèries   optatives   de   1r   Batx.   també.  

Escenari  A: Presencial,  horari  normal.  Posible  horari  a  distància  per  optatives.  A             
confirmar   segons   matrícula.  

Es  justifica  la  semipresencialitat  o  distància  d’algunes  matèries  en  procurar  que  2n             
Batx.  ho  faci  tot  presencial  excepte  alguna  optativa  per  tal  de  lligar  els  horaris               
d’aquests   grups   amb   les   matèries   dels   blocs   2   i   3.  

En  aquest  escenari  la  possibilitat  dels  horaris  poden  ser  diverses,  amb  buits  als  horaris               
dels  blocs  (premisa  a  evitar  principalment),  capvespre  divendres  lliure  o  no  hi  haurà              
classe  a  batxillerat  a  partir  de  les  16:40  (optatives)  ja  que  els  blocs  no  poden  finalitzar  a                  
les   17:30.   Els   blocs   amb   optatives   són   el   Bloc   1   i   el   Bloc   2.  

Escenari  B: Semipresencialitat  amb  ensenyament  telemàtic  de  1r  Batx.  i  presencialitat            
parcial  de  2n  Batx.  i  blocs.  A  confirmar  segons  matrícula  i  elaboració  d’horaris  al               
setembre.  

En  el  cas  que  els  alumnes  puguin  entrenar  al  100  %,  la  Fundació  per  a  l’Esport  Balear                  
serà  la  responsable  de  custodiar  els  alumnes  que  per  motius  d’espai  a  les  aules  no                
puguin  assistir  a  classe  presencial.  Aquesta  custòdia  ha  de  garantir  que  els  alumnes              
disposin  d’un  espai  adequat  per  poder  dur  a  terme  el  treball  a  distància  marcat  pel                
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centre  tal  i  com  ho  farien  en  els  seus  domicilis.  Fins  que  no  es  garantesqui  per  part  de                   
la  Fundació  per  a  l’Esport  Balear  un  espai  acord  amb  els  criteris  sanitaris  i  pedagògics                
indicats  per  les  autoritats  competents  els  alumnes  hauran  de  romandre  als  seus             
domicilis.  

Escenari   C:    A   distància   amb   ensenyament   telemàtic.   Horari   escenari   A.  

 

2.2.3.   Cicles   formatius  
Escenari  A: Presencial,  horari  normal  condicionat  per  l’aforament  de  les  instal·lacions            
esportives   que   marqui   el   poliesportiu   Príncipes   de   España.  

 

Escenari   B:    Semipresencialitat   amb   ensenyament   telemàtic.  

Horari  escenari  A  semipresencial  condicionat  per  l’aforament  de  les  instal·lacions           
esportives   que   marqui   el   poliesportiu   Príncipes   de   España.  

 

CICLE   FORMATIU   AFD21  

Setmana   A  DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES  

MATÍ   presencial  Subgrup   A   Subgrup   B  Subgrup   A  SORTIDA  
GRUPS  
SEGONS  
NORMATIVA  
VIGENT  

Subgrup   A  

MATÍ   a   distància  Subgrup   B  Subgrup   A  Subgrup   B  Subgrup   B  

HORABAIXA   presencial  Subgrup   B  Subgrup   A  Subgrup   B  Subgrup   B  

HORABAIXA   a   distància  Subgrup   A   Subgrup   B  Subgrup   A  Subgrup   A  

 

Setmana   B  DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES  

MATÍ   presencial  Subgrup   B  Subgrup   A  Subgrup   B  SORTIDA  
GRUPS  
SEGONS  
NORMATIVA  
VIGENT  

Subgrup   B  

MATÍ   a   distància  Subgrup   A   Subgrup   B  Subgrup   A  Subgrup   A  

HORABAIXA   presencial  Subgrup   A   Subgrup   B  Subgrup   A  Subgrup   A  

HORABAIXA   a   distància  Subgrup   B  Subgrup   A  Subgrup   B  Subgrup   B  
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CICLE   FORMATIU   AFD31   -   AFD32  

 Els  dijous  són  presencials  de  8:00  a  14:00  pel  mateix  subgrup  i  a  distància  per  l’altre.                  
Alternar   cada   setmana.   

Setmana   A  DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES  

De   8.00   a   10.30   h.   presencial  Subgrup   A  Subgrup   B  Subgrup   A  De   8.00   a  
14.30   h  
presencial   

Subgrup   B  

 

Subgrup   A  

De   8.00   a   10.30   h.   a   distància  Subgrup   B  Subgrup   A  Subgrup   B  Subgrup   B  

De   10.50   a   14.30   h.a   distància  TOT   EL   GRUP  TOT   EL   GRUP  TOT   EL   GRUP  TOT   EL   GRUP  

 

Setmana   B  DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES  

De   8.00   a   10.30   h.   presencial  Subgrup   B  Subgrup   A  Subgrup   B  De   8.00   a  
14.30   h  
presencial   

Subgrup   A  

 

Subgrup   B  

De   8.00   a   10.30   h.   a   distància  Subgrup   A  Subgrup   B  Subgrup   A  Subgrup   A  

De   10.50   a   14.30   h.   a   distància  TOT   EL   GRUP  TOT   EL   GRUP  TOT   EL   GRUP  TOT    EL   GRUP  

 

Pels  cicles  formatius  de  grau  superior  les  sessions  pràctiques  seran  presencials            
(alternant  subgrups)  i  les  sessions  teòriques  seran  a  distància  amb  ensenyament            
telemàtic.  

 

Escenari   C:    A   distància   ensenyament   telemàtic.   Horari   escenari   A.  

 

2.2.4.   Ensenyaments   esportius   de   règim   especial  
Escenari   A:    Horari   normal   del   Bloc   Comú.  

Escenari   B:    Semipresencialitat   del   Bloc   Comú.  

En   el   cas   que   els   grups   no   superin   els   15   alumnes,   igual   que   l’escenari   A.  

En   el   cas   que   els   grups   superin   els   15   alumnes:  

Setmana   1t  DILLUNS  DIMARTS  

Nivell   I   /   Cicle   Inicial   de   GM   presencialitat  Subgrup   A  Subgrup   B  

Nivell   I   /   Cicle   Inicial   de   GM   a   distància  Subgrup   B  Subgrup   A  

19  



Nivell   II   /   Cicle   Final   de   GM   presencialitat  Subgrup   A  Subgrup   B  

Nivell   II   /   Cicle   Final   de   GM   a   distància  Subgrup   B  Subgrup   A  

 

Setmana   2  DILLUNS  DIMARTS  

Nivell   I   /   Cicle   Inicial   de   GM   presencialitat  Subgrup   B  Subgrup   A  

Nivell   I   /   Cicle   Inicial   de   GM   a   distància  Subgrup   A  Subgrup   B  

Nivell   II   /   Cicle   Final   de   GM   presencialitat  Subgrup   B  Subgrup   A  

Nivell   II   /   Cicle   Final   de   GM   a   distància  Subgrup   A  Subgrup   B  

 

Escenari   C:    A   distància   amb   ensenyament   telemàtic.   Horari   escenari   A.  

 

La  docència  del  Bloc  Específic (impartit  per  les  Federacions)  seguirà  el  mateix  criteri              
que   els   establerts   per   al   Bloc   Comú.  

 

2.3.   Canvi   d’un   escenari   a   l’altre  
Els  canvis  d’escenari  vindran  determinats  per  les  autoritats  sanitàries  i  d’educació            
pertinents.  

A  principi  de  curs,  durant  el  pla  d’acollida  s’explicarà  als  alumnes  la  distribució  i               
organització  de  grups  als  tres  escenaris.  En  el  cas  de  l’escenari  B,  els  grups  que  hagin                 
de   fer   semipresencialitat,   estaran   dividits   en   dos   subgrups.   

Els  alumnes  estaran  informats  del  subgrup  al  qual  pertanyen  des  de  la  primera              
setmana   de   curs,   així   com   l’ordre   d'assistència   al   centre   durant   l’escenari   B.  

Els  tutors  seran  els  encarregats  d’avisar  alumnes  i  famílies  del  canvi  d’un  escenari  a               
l’altre.   Es   farà   via   mail   corporatiu   @iescteib.org  

La  Secretaria  del  centre  també  s’encarregarà  d’avisar  via  Gestib  a  les  famílies  del  canvi               
d’escenari,   així   com   de   la   seva   publicació   al   lloc   web   del   centre.  
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3.    Planificació   curricular  
Seguidament,  en  aquest  apartat  s’esmenten  les  orientacions  que  guiaran  la           
planificació  curricular  per  a  ESO,  Batxillerat,  Cicles  formatius  i  Ensenyaments  Esportius,            
respectivament,  en  base  als  següents punts  comuns  en  totes  les  etapes  citades  que  es               
detallen   a   continuació:  

 

3.1.   Avaluació   Inicial   
1. Degut  a  l’excepcionalitat  viscuda  durant  el  darrer  trimestre  de  2019-2020  arran            

del  COVID-19,  durant  les  primeres  setmanes  de  setembre  es  durà  a  terme  una              
Avaluació  Inicial  (o  Avaluació  Zero,  inclosa  en  la  UD  ZERO),  a  partir  de  la  qual                
caldrà   fixar   el   nivell   de   competència   de   l’alumnat.  

2. Tenint  en  compte  els  resultats  d’aquesta  Avaluació  inicial,  els  departaments           
didàctics  hauran  de  prioritzar el  objectius  i  els  criteris  d’avaluació  dels            
aprenentatges  essencials ,  tot afegint-hi  els  no  desenvolupats  en  el  darrer           
trimestre  del  curs  2019-2020,  sempre  que  es  tracti  de  matèries  que  tenen             
continuïtat   curricular .  

3. Per  tal  de  dur  a  terme  aquesta  Avaluació  inicial,  s’hauran  de  tenir  en  compte               
prèviament  els  resultats  de  les  avaluacions  obtingudes  pels  estudiants  i,  si  cal,             
els informes  elaborats  pels  docents  a  la  finalització  del  curs  2019-2020.  Amb             
aquesta  finalitat,  s’entregarà  als  tutors  de  grup  una carpeta  amb  els  informes             
de  l'alumnat. Igualment,  el  Departament  d’Orientació  serà  l’encarregat  de          
demanar  els informes  d’avaluació  individuals  de l’alumnat  nouvingut ,         
juntament  amb  els  informes  NESE  que  corresponguin.  Si  és  el  cas  de  l’Escenari              
C,  l’equip  directiu  serà  l’encarregat  de  fer  arribar  aquesta  informació  als  tutors             
corresponents.  

4. A  tots  els  escenaris,  però  especialment  en  l’Escenari  C,  cadascun  dels  equips             
docents  dels  diferents  nivells  ha  de  tenir  coneixement  de  les dificultats            
personals,  familiars  i  d’accés  a  les  TIC  de  l’alumnat  de  cada  grup.  Aquesta              
informació  s’haurà  fet  constar  als informes  individualitzats  realitzats  pel          
professorat  a  finals  del  curs  2019-2020  (cas  dels  alumnes  amb  matèries            
suspeses  que  han  promocionat  de  curs).  Aquesta  informació  es  facilitarà  tant            
als  respectius  tutors  com  a  la  resta  de  professors  de  cada  equip  docent  abans               
d’iniciar-se   les   classes   del   curs   2020-2021.  

5. Amb  la  finalitat  de  posar  en  comú  el  resultat  d’aquesta  avaluació,  es  convocaran              
juntes  d’avaluació  inicial  per  equips  educatius  a  mitjans  d’octubre  per  tal            
d’analitzar  aquests  resultats  preliminars,  com  ja  es  fa  habitualment.  Segons           
sigui   l’escenari,   aquestes   reunions   podran   ser   presencials   o   telemàtiques.  
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3.2.   Programacions   didàctiques   i   programacions   d’aula  
Com  s’ha  dit,  aquest  Pla  de  Contingència  contempla  la  possibilitat  eventual  que,  durant              
el  curs  2020-2021,  es  puguin  desenvolupar  diferents  modalitats         
d’ensenyament-aprenentatge  en  funció  dels  tres  escenaris  previstos  en  la  normativa.           
Per  aquest  motiu,  genèricament  a  cadascuna  de  les  àrees  curriculars,  les            
programacions   d’aula   tindran   en   compte   que:  

1. Des  del  mateix  inici  del  curs  2020-2021,  cada  programació  didàctica  i  d’aula             
haurà  de  preveure  els  tres  escenaris  A,  B  i  C  possibles:  presencialitat,             
semipresencialitat   i   distància,   respectivament.  

2. En  qualsevol  dels  tres  escenaris,  les  programacions  incidiran  en aprenentatges           
essencials del  currículum.  Tindran  la  consideració  d’aprenentatges  essencials         
aquells  que  possibilitin  assolir  les  competències  corresponents  als  objectius          
d’etapa,  tant  d’ESO,  com  de  batxillerat  i  cicles  formatius.  Aquests  elements            
tindran  la  consideració  de  bàsics  i  han  de  quedar  clarament  assenyalats  en  les              
respectives   programacions   d’aula.  

3. Al  llarg  del primer  trimestre ,  les  programacions  d’aula  recolliran  activitats           
d’aprenentatge  dels aprenentatges  essencials  no  assolits  i/o  no         
desenvolupats  del  darrer  trimestre  del  curs  2019-2020.  Per  això,  la  citada            
programació  haurà  de  preveure activitats  de  reforç  i  recuperació  de           
l’alumnat    que   va   promocionar,    tengui   superada   la   matèria   o   no .  

4. En  tots  els  casos,  en  la selecció  dels  objectius  s’han  de  prioritzar  aquells  de               
caire  competencial  per  davant  d’altres  més  conceptuals,  per  tal  de  potenciar  el             
desenvolupament  de  les  competències  clau: aprendre  a  aprendre,  la          
competència   digital   i   la   competència   lingüística ,   principalment.  

5. Amb  independència  de  l’escenari  en  el  qual  ens  puguem  trobar,  caldrà fixar  els              
criteris  d’avaluació  i  els  estàndards  d’avaluació  que  es  consideren  bàsics,           
els  quals  s’han  de  mantenir  invariables  en  tots  tres  escenaris.  De  la  mateixa              
manera, els  indicadors,  instruments  d’avaluació  i  criteris  de  qualificació  i           
recuperació ,  s’hauran  de  preveure, de  manera  diferenciada ,  per  a  cadascun           
dels    tres   escenaris    previstos.  

6. A  més,  en  les  respectives  Programacions  d’Aula,  el  professorat  inclourà  com  a             
temes  transversals  aspectes  relacionats  amb  la promoció  de  la  salut ,  amb            
independència  del  tractament  específic  que  alguna  àrea  afí  en  faci  i  de  les              
activitats   de   tutoria   que   es   desenvolupen   amb   aquesta   finalitat.  

7. En  tots  els  escenaris,  i  molt  especialment  en  l’ Escenari  C  en  què  s’utilitzaran  els               
recursos  de  calendaris  i  de  treball  en  línia  compartits ,  els  equips  educatius             
de  cada  nivell  podran  compartir  les  programacions  d’aula  de  cada  àmbit  o             
nivell,  de  forma  que  cada  equip  educatiu  coordinarà  la  temporalització  de  les             
activitats  que  es  proposen  als  alumnes,  els  instruments  per  a  l’avaluació  del             
procés   d’ensenyament-aprenentatge   i   els   criteris   d’avaluació   i   qualificació.  
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8. Com  que  les  programacions  docents  són  uns  documents  públics  i  han  d’estar  a              
l’abast  de  la  comunitat  educativa,  el  centre  en  farà  difusió mitjançant  la  seva              
pàgina   web   i   el   GESTIB ,   com   ja   es   fa   habitualment.  

 

3.3.   Adequacions   metodològiques   en   els   tres   escenaris  
En  qualsevol  dels  tres  escenaris,  el  professorat  d’un  mateix  equip  docent  ha  d’acordar              
la  planificació  coordinada  d’activitats  amb  altres  professors  del  mateix  equip  docent,            
adreçades  a  l'assoliment  d’ objectius  transversals  en  matèria  de salut  i  prevenció .            
Per   aquest   motiu,   es   tindran   en   compte   aquestes   dues   mesures:   

1. Les  activitats  d’aprenentatge  dels  alumnes  es planificaran  consensuadamen t         
(cal  unificar  volum  de  tasques  a  realitzar,  lectures  obligatòries,  temps  de            
dedicació  personal  fora  de  l’aula,  etc.)  per  tal  que  siguin  realitzades  mitjançant             
l’ús  de  les  TIC  (en  els  tres  escenaris,  però  especialment  en  l’Escenari  B  i               
l’Escenari  C).  Per  això,  es  crearà  la  figura  del Coordinador  d’equip  docent ,             
diferent  del  tutor  de  grup,  per  tal  de  vetllar  per  aquestes  mesures  de  consens,  si                
les   circumstàncies   així   ho   aconsellen.  

2. Els  tutors,  amb  l’equip  de  suport  i  del  Departament  d’Orientació,  a  través  del              
PAT  i  del  Pla  d’Acollida,  tindran  especial  cura  en  la  gestió  de  l’ estat  emocional               
dels   alumnes .   

 

3.3.1.   Canvis   metodològics   segons   escenari   A   
Els  grups  que  per  motiu  d’aforament  de  les  instal·lacions  del  poliesportiu  Príncipes  de              
España  i/o  de  les  adaptacions  dels  horaris  per  facilitar  un  canvi  d’escenari  ,  aplicaran               
un  metodologia  específica  a  les  assignatures/mòduls  que  s'han  d’ensenyar  de  forma            
telemàtica.  

Aspectes   comuns   refectits   al   punt   3.3.3   Canvis   metodològics   segons   escenari   C  

 

3.3.2.Canvis   metodològics   segons   escenari   B   

Les  previsions  organitzatives  per  a  l’activació  de  l’escenari  B  s’hauran  de  posar  en              
marxa  d’acord  amb  els  paràmetres  que  estableixin  les  autoritats  sanitàries,  que  poden             
anar  variant  segons  l’evolució  de  la  pandèmia,  i  hauran  de  tenir  en  compte  les               
següents   premisses:  
1. El  professorat  de  suport  (PT,  AL,  AD)  s’haurà  de  dedicar  a  l’atenció  personalitzada  i               

el  seguiment  individual  de  l’alumnat  NEE  o  NESE  que  normalment  ja  tenen             
assignat,  sempre  en  coordinació  amb  els  tutors  dels  grups  de  referència  i  els              
professors   de   les   distintes   matèries.   
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2. Els  dies  en  què  l’alumnat  no  assisteixi  de  forma  presencial  podrà  seguir  el              
desenvolupament  curricular  de  forma  telemàtica  o  en  línia.  Les  activitats  a  distància             
es  podran  organitzar  de  forma  sincrònica.  Cada  departament  o  equip  docent  haurà             
d’establir   la   seva   metodologia   per   a   cada   nivell   educatiu .  

3. La  plataforma  que  es  farà  servir  per  al  desenvolupament  de  les  classes  de  forma               
telemàtica  serà  G-Suite  o  Moodle,  segons  el  nivell.  En  tot  cas  la  plataforma  ha  de                
funcionar  com  a  eina  de  coordinació  i  punt  de  partida  de  la  tasca  proposada,  i  pot                 
ser  complementada  amb  altres  localitzacions. En  tot  cas  s’actuarà  d’acord  amb  allò̀             
establert   al   Pla   de   Contingència   Digital.  

4. En  relació  a  les  co-tutories,  en  virtut  de  les  quals  cadascun  dels  docents  del  centre,                
siguin  o  no  tutors,  tengui  assignat  el  seguiment  personalitzat  d'un  grup  reduït             
d'alumnes,   s’actuarà   d’acord   amb   allò   establert   al   apartat   2   del   punt   3.5.   

5. Per  tal  de  garantir  que  el  centre  disposa  d’hores  suficients  de  guàrdia  de              
professorat  per  atendre  les  necessitats  de  l’alumnat,  les  reunions  d’òrgans           
col·legiats  i  de  coordinació  docent  podran  traslladar-se  fora  de  l’horari  de            
permanència  setmanal.  Passaran  a  formar  part,  per  tant,  de  les  hores  de  feina              
setmanals   de   còmput   mensual   i   realitzar-se   a   distància.  

 

3.3.3.Canvis   metodològics   segons   escenari   C  
Si  per  l'evolució  de  la  pandèmia  les  autoritats  sanitàries  ho  determinen,  s'hauran  de              
suspendre   les   activitats   educatives   presencials   i,   si   escau,   el   tancament   del   centre.  

Les  previsions  organitzatives  de  l'escenari  C  hauran  de  recollir  en  el  pla  de              
contingència   i   en   el   pla   digital   de   contingència   els   següents   aspectes:  

1. La  plataforma  que  es  farà  servir  per  al  desenvolupament  de  les  classes  de  forma               
telemàtica  serà  G-Suite  o  Moodle,  segons  el  nivell.  En  tot  cas  la  plataforma  ha  de                
funcionar  com  a  eina  de  coordinació  i  punt  de  partida  de  la  tasca  proposada,  i                
pot  ser  complementada  amb  altres  localitzacions.  En  tot  cas  s’actuarà  d’acord            
amb   allò̀   establert   al   Pla   de   Contingència   Digital.  

2. L'horari  de  docència  i  d'atenció  a  l'alumnat  s'ha  de  desenvolupar  dins  l'horari             
habitual  de  classes  de  l'alumnat;  fora  d’aquest  horari  qualsevol  activitat  serà            
voluntària   per   part   de   l’alumnat.  

3. S’actuarà   d’acord   amb   allò   establert   al   punt   2.1   Coordinació   docent.  

4. Els  sistemes  i  la  periodicitat  del  retorn  i  correcció  de  les  tasques  per  part  del                
professorat.  per  a  cada  tasca  proposada  s’haurà  de  concretar  quin  serà  el             
sistema  de  retorn,  i  com  i  quan  serà  la  correcció,  de  tal  forma  que  cada                
professor   pugui   ajustar-la   a   les   seves   necessitats   i   situació.  

5. El  caire  competencial  de  les  activitats  a  distància,  evitant  els  exercicis  mecànics  i              
repetitius,   llevat   que   sigui   imprescindible   per   al   seu   desenvolupament   educatiu.  

6. En  relació  als  procediments  d'avaluació  i  qualificació  de  les  tasques  a  distància,             
s’actuarà   d’acord   amb   allò   establert   al   apartat   5   del    punt   3.2.   
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7. En  relació  a  les  cotutories,  en  virtut  de  les  quals  cadascun  dels  docents  del               
centre,  siguin  o  no  tutors,  tengui  assignat  el  seguiment  personalitzat  d'un  grup             
reduït   d'alumnes,   s’actuarà   d’acord   amb   allò   establert   al   apartat   2   del   punt   3.5.   

8. En  relació  al  sistema  de  préstec  d'ordinadors  portàtils  per  a  l'alumnat  afectat             
per  la  bretxa  digital,  s’actuarà  d’acord  amb  allò̀  establert  al  Pla  de  Contingència              
Digital.  

 

A  principi  de  curs  s'establiran  les  pautes  metodològiques  concretes  per  l’escenari  B  i  C,               
una  volta  es  pugui  disposar  de  tota  aquella  informació  que  en  el  moment  d’aprovar               
aquest   pla,   per   la   pròpia   peculiaritat   del   centre,   de   la   qual   ara   no   es   disposa.  

 

3.4.  Criteris  de  qualificació,  recuperació  i  seguiment  de         
pendents  
Els  criteris  de  qualificació,  de  recuperació  i  de  seguiment  de  pendents  s’hauran  de              
preveure  de  manera  diferenciada  per  a  cadascun  dels  escenaris  previstos,  tot  atenent             
les  Instruccions  dictades  per  l’Administració.  Els  alumnes  i  les  seves  famílies  en  seran              
informats  a  principi  de  curs.  Per  això,  es  tindran  en  compte  les  següents              
consideracions:  

1. La recuperació  de  les  matèries  per  als  alumnes  que  han promocionat  amb             
matèries  pendent s  del  curs  2019-2020,  haurà  de  ser  un  objectiu  prioritari,  i,  en              
qualsevol  cas,  no  ha  de  ser  un  entrebanc  per  superar  les  matèries  matriculades              
del  curs  actual.  A  principi  de  curs:  a)  es  lliurarà  un llistat  de  pendents  als  tutors,                 
b)  cada  professor  d’àrea  notificarà  als  alumnes  afectats  la tasca  a  fer  per              
recuperar-la,  i  c)  es  fixarà  el calendari  de  recuperació  d’aquestes  matèries  per             
part  de  l’Equip  directiu  en  coordinació  amb  les  respectives  àrees  curriculars,            
com   ja   es   fa   habitualment.  

2. En  el  cas  de  les matèries  que  tenen  continuïtat ,  durant  el  segon  trimestre  els               
departaments  didàctics,  a  través  del  professor  de  la  matèria  del  curs  on  està              
matriculat  l’alumne, realitzaran  el  seguiment  corresponent  i  ulteriorment  es          
duran   a    terme    activitats   de   recuperació .   

3. Per  a Batxillera t  (i  per  a  aquells  alumnes  d’ESO  que  han  promocionat  el  curs               
2019-2020  amb  matèries  no  superades  que  no  tenen  continuïtat  al  curs  actual),             
es  realitzaran  durant  el  primer  i  segon  trimestre  proves  de  recuperació  parcials.             
Els  departaments  didàctics,  facilitaran  activitats  per  a  la  preparació  de  les            
proves/activitats  de  recuperació  i  faran  el  seguiment  corresponent. Es          
designarà  un  membre  del  departament  per  fer  el  seguiment  d’aquests           
alumnes.  En  aquest  seguiment,  hi  col·laborarà  el  tutor.  En  cas  de  no  aprovar  la               
matèria  pendent,  després  de  realitzar  les  activitats  proposades/proves  parcials,          
l’alumne  tindrà  dret  a  realitzar  una  prova  final  de  recuperació  durant  el  tercer              
trimestre.  

4. Per  a  ESO ,  en  cas  de no  recuperar  l’alumne  la  matèria  pendent,  es  procedirà               
d’acord   amb   allò   establert   al   Pla   de   Pendents.  
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Indistintament,  aquest  procés  de seguiment  de  pendents  ha  d’assegurar  el  seu            
compliment  en  tots  els  escenaris  A,  B  i  C,  per  tant,  es  durà  a  terme  el  seguiment  a                   
través   de     mitjans   telemàtics .  

 

3.5.  Coordinació  de  l’atenció  a  la  diversitat  en  els  tres           
escenaris  
Per  tal  de  donar  resposta  a  l’Atenció  a  la  diversitat,  el  professorat  de  suport  i  el                 
professorat  d’àrea,  amb  la  col·laboració  del  Departament  d’Orientació, dissenyaran          
les  adaptacions  curriculars  corresponents,  tot  prenent  com  a  referència  els           
continguts  essencials  de  l’àrea/es  en  qüestió.  És  per  això  que  l’IES  CTEIB  tindrà  en               
compte   les   següents   indicacions:  

1. A  la  programació  del  Departament  d’Orientació  s’inclourà  l' organització  dels          
suports ,  tot  contemplant  els  tres  escenaris,  de  manera  que  el  pas  d'un  a  l'altre               
no   suposi   perdre   el   contacte   amb   els   alumnes   i   les   famílies.  

2. En  els escenaris  B  i  C ,  l’equip  de  suport  facilitarà  una atenció  més              
individualitzada  als  alumnes,  via  on  line,  que  podrà  ser  presencial  en            
l’escenari  B  quan  es  detectin  dificultats  d’accés  al  currículum  a  través  de  les  TIC               
o  en  l’autonomia  de  l’alumne/a  per  realitzar  les  activitats  encomanades.  En            
aquest  sentit,  l’equip  de  suport  ha  d’assumir  funcions  de  co-tutoria .  Un            
membre  de  l’equip  de  suport  ha  de  fer  el  seguiment  del  procés  d’aprenentatge              
de  l’alumne  i  ha  de  ser  el  referent  entre  ell  i  el  Tutor  per  tal  de  comunicar-se                  
amb    les   seves   famílies.  

3. En  el  cas  que  es  detecti  que  el progrés d’un  alumne/a no  és  l’adequat ,               
aleshores  les  programacions  d’aula  hauran  d’establir mesures  de  suport          
educatiu  tan  aviat  com  es  detectin  aquestes  dificultats  en  qualsevol  dels  tres             
escenaris,  a  fi  de  garantir  l’adquisició  dels  continguts  essencials  per  tal  de             
continuar   el   seu   procés   educatiu.   

4. En  els escenaris  B  i  C ,  l’equip  directiu  dissenyarà  un  sistema  unificat  de              
comunicació,  a  través  del  GESTIB  (a  la  pestanya «Valoració  de  l’alumne» ),  com             
a  via  directa  de  comunicació  amb  les  famílies  i  els  professors,  quan  es  detecti  un                
progrés  no  adequat  en  una  o  varies  àrees.  Aquest  sistema  de  comunicació  pot              
centralitzar-se  a  través  del  tutor,  o  bé  realitzar-se  directament  per  part  del             
professor  de  l’àrea.  El  sistema  de  comunicació  serà  consignat  per  l’equip            
directiu  a  la  PGA.  Semblantment,  el programa  informàtic  GESTIB  es           
considerarà  el  mitjà  oficial  de  comunicació  entre  l’IES  CTEIB  I  les  famílies  en              
tots   els   escenaris,   i   molt   especialment   en   el    B   i   C.  

5. El Pla  d’Acció  Tutorial ,  que  ha  d’elaborar  el  DO  i  inclòs  a  la  PGA  i  als  annexos                  
d’aquest Programa  de  contingència ,  haurà  d’estar  enllestit abans  del            
començament  del  curs  i  haurà  de  recollir  la  programació  de  totes  aquelles             
activitats,  tallers  i  formacions  previstes  durant  el  curs,  amb  especial  esment  a             
mesures   sanitàries   i   de   prevenció   de   la   COVID-19 .   
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4.   Pla   d’Acollida  
Aquest  Pla  té  com  a  objectiu  desenvolupar  activitats  durant  les  primeres  setmanes  de              
setembre  de  2020  per  tal  de  fer  efectiu  l’acolliment  de  l’alumnat,  el  professorat  i  les                
famílies.  Aquest  Pla  té  una  durada  de  dues  setmanes,  a  realitzar  a  principi  del  curs                
2020-2021.  La  concreció  del  Pla  es  recollirà  en  una UD  ZERO ,  i  les  citades  activitats                
estaran   dividides   en    dos   tipus   d’accions :   

1. Actuacions   grupals   en    gran   grup    (tots   els   alumnes   del   Centre).   

2. Actuacions  en petit  grup  (a  realitzar  per  part  dels  tutors  de  grup  i  equips               
docents).  

Ambdues  accions  recollides  en  aquest  pla  es  combinaran  amb  el Pla  d’Acció  Tutorial  i               
hauran  d’estar  enllestits abans  de  l’entrada  d’alumnat  i/o  les  famílies  a  les  aules  el               
setembre   de   2020.   

Per  aquest  motiu,  durant  els  dos  primers  dies  d’inici  de  curs,  previstos  per  al dijous  10                 
i  el  divendres  11  de  setembre ,  i  en  grups  i  horaris de  forma  esglaonada ,  tant  els                 
alumnes  d’ESO,  com  de  Batxillerat; el  dimarts  29  i  dimecres  30  de  setembre  en  grups                
i  de forma  esglaonada  dels  alumnes  de  Cicles  Formatius,  i dijous  1  i  divendres  2                
d’octubre  en  grups  i  de forma  esglaonada  dels  alumnes  d’Ensenyaments  Esportius            
de  Règim  Especial  seran  atesos  pels  diferents  tutors  de  grup  assignats,  que  els              
informaran  de  les  circumstàncies  de  salut  i  prevenció  derivades  de  la  COVID-19.             
Cadascun  dels  tutors  explicarà  als  seu  grup  de  referència  quines  mesures  s’han  pres  al               
centre  en  relació  a  l’entrada  i  sortida  de  l’alumnat,  així  com  la  distribució  dels  grups  i                 
l’ús   adient   dels   espais   educatius   del   Centre.  

 

4.1.   Alumnat  
El Pla  d’Acollida  inclou  totes  les  accions  a  desenvolupar durant  les  dues  primeres              
setmanes  del  curs  al  setembre  de  2020,  en  qualsevol  dels  escenaris  possibles             
(especialment,  en  els  escenaris  A  i  B);  amb  la  finalitat  principal  de:  1)  proporcionar  les                
informacions  cabdals  per  a  l’ús  adient  de  les  instal·lacions  de  l’IES  CTEIB,  i  2)  la  forma                 
d’impartir  i  avaluar  les  matèries  en  el  cas  dels  escenaris  B  (semipresencialitat)  i  C  (a                
distància).  

El  pla  integrarà  tots  els  equips  docents  de  cada  grup,  tant  per  als  nivells  d’ESO  com  de                  
batxillerat,  com  de  cicles  formatius  i  ensenyaments  esportius,  dels  quals  en  seran             
responsables  els  respectius  tutors  de  grup.  Tant  a  l’escenari  A  com  al  B,  el  principal                
responsable   de   contacte   entre   els   grups   i   el   centre   seran   els   respectius   tutors   de   grup.   

Durant  la  primera  setmana  de  setembre  de  2020,  per  a  tots  els  nivells  educatius  de                
l’IES  CTEIB,  es  dissenyarà  conjuntament una  UD  Zero ,  que  serà  la  que  planificarà  les               
primeres  activitats  de  l’alumnat  durant  la  segona  quinzena  de  setembre  de  2020.             
Aquesta  UD  ZERO,  dissenyada  conjuntament  per  cada  equip  educatiu  de  nivell,  tindrà             
els   següents   objectius:  
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1. Proporcionar  a  l’alumnat  les informacions-clau  sobre tres  eixos :  1)  ús  adient            
de  les  instal·lacions  de  l‘IES  CTEIB  (aules,  banys,  direccionalitat,  passadissos  i            
llocs  d’esbarjo);  2)  ús  de  sistemes  de  prevenció  en  espais  comuns  (ús  de              
mascaretes,  gels  hidroalcohòlics  i  distància  mínima  en  espais  tancats  i  oberts);  i             
3)   protocol   a   seguir   en   la   detecció   de   casos   amb   símptomes   de   COVID-19.  

2. Fixar  per  àrees  el  nivell  de  competència  curricular  mínim  per  a  tots  aquells              
aprenentatges  essencials  que  durant  el  confinament  del  tercer  trimestre  del           
curs  anterior  no  varen  quedar  prou  introduïts  o  consolidats,  i  que  es  consideren              
«coneixements   previs»   imprescindibles   cara   al   nou   curs   2020-2021.   

3. Orientar  els  alumnes  cara  a  la  possibilitat  eventual  que  durant  el  curs  es  puguin               
introduir  modificacions  a  la  presencialitat  en  l’escenari  A,  podent-se  donar  el  cas             
sobtat  de  passar  a  l’escenari  B,  o  excepcionalment  a  l’escenari  C.  Tot  l’alumnat              
ha  d’estar  perfectament  informat  dels  tres  escenaris,  en  tres  sentits:  a)  de  les              
seves  responsabilitats  com  a  estudiants;  b)  dels  protocols  a  seguir  en  cas  de              
detecció  de  casos  amb  símptomes,  així  com  c)  dels  procediments  a  seguir  per  al               
desenvolupament   de   les   classes   en   les   tres   circumstàncies.  

Cal  tenir  en  compte  que  aquest  Pla  d’Acollida  s’ha  dissenyat  per  dur-se  a  terme  a  un                 
escenari  A.  Donat  el  cas  a  principi  de  curs  d’un  escenari  B  o  C,  l’acollida  es  farà                  
respectant   les   mesures   de   seguretat   establertes   per   les   autoritats   competents.   

 

4.2.   Famílies  
El  mes  de  juliol  s'informarà  al  Consell  Escolar  del  contingut  del  Pla  de  Contingència.  El                
mes  de  setembre  s’adreçarà  una  carta  a  l’AMIPA  i  a  les  famílies  a  través  del  GESTIB                 
sobre  informació  general  del  nostre  Pla  de  Contingència.  A  la  pàgina  Web  del  centre  es                
penjaràn  el  Plan  de  Contingència  per  a  famílies  i  els  videos  de  informació  que               
elaborará   la   Conselleria   d’Educació,   Cultura   i   Recerca.  

Durant  la  primera  setmana  de  setembre  es  faran  reunions  per  grups  o  nivells              
educatius  amb  les  famílies  de  l'alumnat  del  centre  per  informar  sobre  l’organització  i              
funcionament   del   centre   durant   el   curs   escolar   20-21.  

Si  el  curs  comença  amb  un  escenari  B  o  C  es  faran  totes  les  reunions  amb  les  famílies                   
de   forma   telemàtica.  

 

4.3.   Professorat     
El  professorat  de  l’IES  CTEIB  dissenyarà  per  àrees  les  programacions  didàctiques  per             
explicitar  en  les  seves  programacions  d’aula  els  aprenentatges  essencials  que  seran            
impartits  i  avaluats  en  cadascun  dels  tres  escenaris,  A  (total  presencialitat),  B             
(semipresencialitat)   i   C   (ensenyament   a   distància).  

Per  aquest  motiu,  s’insistirà  a  buidar  de  les  programacions  aquells  aprenentatges            
no-essencials,  amb  la  finalitat  d’incidir  en  la  importància  dels  coneixements  bàsics  per             
a  cada  matèria,  tot  centrant-se  en  els  aprenentatges  competencials.  En  concret,  per  a              
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aquest  curs  2020-2021  es  farà  èmfasi  a  treballar  competències  cognitives,  emocionals,  i             
curriculars-clau   (en   especial,   en   competència   TIC).   

A  la UD  Zero,  que  es  dissenyarà  per  a  la  segona  quinzena  de  setembre  de  2020  a  totes                   
les  programacions,  es  posarà  l'accent  per  a  tots  els  nivells  d’ESO  (en  especial  als               
nouvinguts),   Batxillerat   i   Cicles   Formatius   en   els   següents   objectius:   

1. Permetre  l’ expressió  emocional  dels  joves:  situació  personal,  pors  o          
preocupacions,   expectatives   en   el   nou   curs,   etc.   en   els   tres   escenaris   possibles.   

2. Explicar  i  treballar  les mesures  de  seguretat  obligatòries  en  aquest  curs.            
Comprensió   del   concepte   de   salut   en   totes   les   seves   dimensions.  

3. Motivar  l’alumnat  a  assolir  les competències  per  a  una  vida  sana  i,  alhora,              
prendre  consciència  de  la  necessitat  d’adaptar-se  als  canvis  curriculars  en  els            
tres  escenaris  A,  B  i  C,  que  excepcionalment  es  puguin  prendre  durant  el  curs               
2020-2021.   

Igualment,  aquesta  UD  ZERO  inclourà,  si  fa  al  cas,  determinades  sessions  informatives             
puntuals  per  a  tots  els  alumnes,  al  Saló  d’Actes,  sobre  el  Pla  de  Contingència  de  l’IES                 
CTEIB.  Semblantment,  aquesta  UD  ZERO  serà  assessorada  pel  Departament          
d’Orientació,  especialment  per  aquells  aspectes  d’orientació  i  assessorament         
emocional   i   familiar   dels   alumnes.  

 

4.4.   Planificació  
L’organigrama  d’aquesta  planificació  contempla  la  possibilitat  d’un  acolliment         
esglaonat  de  l’alumnat  per  nivells  durant  els  dos  primers  dies  de  setembre: dijous  10               
(ESO)  i divendres  11  de  setembre  (BTX).  Durant  aquests  dos  dies,  els  tutors              
informaran  als  seus  grups  de  referència  de  les  informacions  contingudes  en  el  Pla              
d’Acollida.  Semblantment,  per  al dilluns  14 de  setembre  es  programaran,  si  fa  al  cas,               
accions  informatives  esglaonades  en  Gran  grup  per  tal  de  proporcionar  la  resta             
d’informacions   incloses   en   aquest   pla   d’acolliment.  

 

Planificació   acollida   per   als   Alumnes:  
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Planificació   per   al   Professorat   abans   de   l’inici   de   les   classes   lectives:  

 

 

 

 

 

 

Cal   tenir   en   compte   que   aquests   cronogràmes   poden   variar   segons   necessitat.  
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5.   Coordinació   per   a   la   salut   
En  aquest  apartat  del  Pla  es  contemplen  les  mesures  de  coordinació  (i  la  figura  que                
vetllarà  per  aquesta  coordinació)  relatives  a  la  planificació  del  disseny  d’activitats            
d'educació  que  incloguin  la  promoció,  prevenció,  i  protecció  de  la  salut  davant  la              
COVID-19.   

Com  ja  s’esmenta  a  l’apartat  1.5  d’aquest  document,  aquesta  coordinació  tindrà  com  a              
objectiu  planificar  accions  informatives  sobre  els  protocols  d'actuació  als  diferents           
escenaris  pel  que  fa  a  prevenció,  higiene  i  promoció  de  la  salut.  A  principi  del  curs                 
20-2021  es nomenarà  un  coordinador  de  Salut  d’entre  els membres  del  DO             
(assesorat  pel  centre  de  salut  del  CTEIB,  el  Centre  de  Salut  de  Son  Cladera),  que  farà                 
d’enllaç   entre   els   tutors   de   grup   i   l’equip   directiu   en   aquesta   matèria   en   particular.  

Les  accions  informatives  per  les  quals  el  coordinador  caldrà  que  vetlli  seran  recollides              
en  dos  documents  principals:  1.  el Pla  d’Acollida ,  inclòs  en  aquest  Pla  de  Contingència,               
que  es  desenvoluparà  durant  les  dues  primeres  setmanes  de  classe  al  setembre  de              
2020  i  2.  el Pla  d’Acció  Tutorial .  En  concret,  les  informacions  recollides  en  ambdós               
plans   insistiran   en    dues   línies   d’actuació :  

1. Informació  general  sobre  els  protocols  d’actuació  pel  que  fa  a  prevenció  i             
higiene  adreçat  a  l’alumnat,  les  famílies  i  els  docents.  Aquesta  informació  es             
facilitarà  durant  les  accions  d’acollida  per  part  dels  Tutors  de  Grup,  com  en              
Xerrades   informatives   que   es   determinaran   en   el   mateix   Pla.  

2. Informació  específica  pel  que  fa  a  les  mesures  de  prevenció  i  higiene  que  es               
treballaran  en  la UD  Zero  durant  la  segona  quinzena  de  setembre  2020  i              
primera   del   curs.  

 

6.    Pla   digital   de   contingència  
Les  mesures  que  es  proposen  a  continuació  pretenen  engegar  el  curs  2020-2021  amb              
els  mitjans  adients  per  tal  d’impartir  docència,  amb  la  màxima  normalitat  possible,             
atenent   en   especial   als    escenaris   B   i   C .   Els    objectius    són:   

1. Millorar   la    competència   digital    de   l’alumnat   en   els   3   escenaris.  

2. Eliminar   i/o   mitigar   l’ escletxa   tecnològica    en   l’alumnat   vulnerable   citat.  

3. Col·laborar  en  la recuperació  escolar  dels  grups  d’alumnes  que  més  patiren            
dificultats   durant   el   tercer   trimestre   del   curs   2019-2020.   
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6.1.    Continguts   del   pla  
El  seguit  de  decisions  preses  per  l’IES  CTEIB  referides  a  l’aplicació  pràctica  del  Pla  són                
les   següents:  

1. L’IES  CTEIB  elegirà  un entorn  digital  únic  que  compleixi  amb  la  LOPD.  Aquest              
entorn  s’aprovarà  per  Claustre  i  per  Consell  escolar,  i  es  reflectirà  a  la  PGA.  A  dia                 
d’avui,  els  EERE  utilitzen  l’entorn Moodle  i  la  resta  de  professorat,  per  norma              
general,  fan  servir  l’entorn  G-Suite Classroom .  En  conseqüència,  el  Centre  ara            
per   ara   disposa   de   dues   plataformes   digitals   per   al   treball   a   distància:  

- Moodle;   proporcionat   per   la   Conselleria   d’   Educació,   Cultura   i   Recerca.  

- Entorn   G-Suite;   Classroom.  

2. S’evitarà  la  utilització  de correus  o  comptes  personals  del  professorat  per  a             
adreçar-se  amb  l’alumnat.  Atenent  a  la  normativa,  també  s’evitarà  la  utilització            
de  l’aplicació WhatsApp . En  la  mesura  del  possible,  els  docents  faran  ús  dels  seus               
propis  dispositius  per  a  projectar  a  les  aules  que  disposin  de chromecast  o  bé               
mitjançant   cable   VGA   o   HDMI.  

3. Com  ja  es  fa  habitualment, es  crearan  comptes  de  correu  corporatius  per  a              
tot   l’alumnat   i   el   professorat   dins   l’entorn   elegit.   

4. Semblantment,  al  setembre  de  2020  es  planificarà  l’entrega  d’ usuari  i           
contrasenya  durant  el  procés  de  matrícula,  com  a  màxim  en  les  dues  primeres              
setmanes   de   curs.  

5. En  funció  de  l’entorn  elegit,  es  crearan aules  virtuals  mitjançant Moodle  o             
Classroom  per  grups  i  matèries.  Com  s’ha  dit,  caldrà  garantir  que,  en  cada  grup               
d’alumnes,  s’utilitzi una  única  plataforma  digital  per  a  totes  les  assignatures            
del   curs,   segons   estableix   la   normativa.  

6. Com  s’ha  esmentat  anteriorment,  s’activarà  un compte  de  GESTIB  per  a  les             
famílies  en  el  procés  de  matrícula,  com  a  mitjà  de  comunicació  entre  el  centre  i                
els   progenitors   o   tutors   legals.  

7. En  cas  d’utilitzar  l’Aula  d’informàtica  en  l’escenari  A  o  B,  els  dispositius             
s’ubicaran  de  manera  que  es  respecti  la distància  de  seguretat  d’un  metre  i              
mig  i  els  usuaris  els  desinfectaran  després  de  cada  ús.  Atès  que  la  normativa  ho                
permet,  dins  l’aula,  i  sempre  que  sigui  possible,  s’han  d’utilitzar  els  dispositius             
unipersonals  que  ja  disposen  els  alumnes  privadament  (smartphones,         
tablets…).  Si  es  pot, s’augmentarà  l’amplada  de  banda  de  la  xarxa  d’alumnes             
per   tal   que   l’accés   a   la   informació   sigui   més   àgil.  

8. En  cas  d’utilitzar  els chromebooks ,  el  professor/a  serà  l’encarregat  de  distribuir            
els  terminals  per  tal  d’evitar  aglomeracions  en  el  lliurament  o  emmagatzematge            
posterior  al  carro  mòbil  dispensador.  En  qualsevol  cas,  cadascun  dels  usuaris            
hauran   de   desinfectar   aquest   material   després   de   cada   ús   en   acabar   la   classe.  

9. L’inventari  detallat  de  tots  els  recursos  tecnològics  disponibles  a  l’IES  CTEIB,  és             
el   següent:   
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a) Carro   mòbil   dispensador:    30   chromebooks.  

b) Sala   de   professors:    6   ordinadors.  

c) Ordinadors   aules :   un   equip   per   aula   per   a   ús   exclusiu   del   professor.   

d) Ordinadors   aula   4   (informàtica) :   15   ordinadors.  

10. El  coordinador  TIC  del  Centre  serà  el  responsable  de  Pla  digital  de  contingència.              
Serà  la  persona  de  contacte  amb  IBSTEAM  i  l’encarregat,  com  s’ha  dit,  de              
gestionar   el   sistema   de   préstec.  

Cadascun  dels  punts  anteriors  hauran  d’aplicar-se  en  funció  dels  tres  escenaris,  que             
són:  

Escenari   A    (presencialitat)  

1. Ensenyament   completament   presencial,   com   es   fa   habitualment.  

2. Des  de  les  matèries  vinculades  a  les  TIC,  es  vehicularan propostes  formatives             
en  competència  digital  per  a  l’alumnat  durant  el  curs,  en  previsió  eventual  que              
el   Centre   passi   a   l’escenari   B   o   C.  

3. Per  a  l’alumnat,  des  del  departament  TIC  es  planificaran  activitats  de            
consolidació  de  la competència  digital ,  que  podran  ser transversals  a  totes  les             
matèries,  o  bé  impartides  des  de  les  respectives  assignatures  TIC,  tant  a  ESO              
com   Batxillerat   o   Cicles   formatius.  

4. Per  al  professorat,  es  proposaran  activitats  de  Formació  en  Centre  per  als             
docents   en   competència   digital   bàsica   per   al   curs   2020-2021.  

 

Escenari   B    (semipresencialitat)  

1. Ensenyament  semipresencial,  amb quota  definida  de  períodes  lectius         
presencials  i  no  presencial per  a  ESO,  Batxillerat,  Cicles  Formatius  i            
Ensenyaments   Esportius,   especificat   en   l’apartat   anterior.  

2. l’IES  CTEIB  activarà  un Servei  de  Préstec  de  dispositius  per  a  l’alumnat             
vulnerable  mitjançant chomebooks  o  ordinadors  portàtils,  segons  les         
possibilitats   existents,   que   en   serà   l’encarregat   el   Coordinador   TIC.  

3. Es  vehicularan  sistemes  de  detecció  (i  posterior  resolució)  de necessitats  de            
connectivitat  en  el  cas  d’alumnes  amb  vulnerabilitat  social,  social  o  NESE  a  les              
seves  llars.  D’aquesta  detecció  se  n’encarregaran  els  tutors  de  grup,  en            
col·laboració  amb  el  coordinador  TIC,  el  DO  i  l’equip  directiu,  que  els  lliurarà              
l’aparell   o   targeta   SIM   a   l’adreça   familiar,   si   fa   al   cas.  

 

Escenari   C    (a   distància)  
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1. Ensenyament  complert  a  distància  mitjançant  aules  virtuals  a  través  d’un           
entorn  digital  únic  elegit  que  compleixi  la  LOPD,  bé  sigui  el Moodle  o  bé  l’entorn                
G-Suite     Classroom ,   com   estableix   la   normativa.  

2. Es  vehicularan  sistemes  de  detecció  de  necessitats  de  connectivitat  en  el  cas             
d’alumnes  amb vulnerabilitat  social,  sanitària  o  NESE a  través  dels  tutors  de             
grup,  en  col·laboració  amb  el  coordinador  TIC,  el  DO  i  l’equip  directiu,  que  els               
lliurarà   a   l’adreça   familiar   de   l’alumne/a,   si   fa   al   cas.  

3. Si  fa  al  cas,  l’IES  CTEIB  activarà  un Servei  de  Préstec de  dispositius  a  alumnat                
vulnerable,  abans  citat,  mitjançant  dispositius chromebooks  o  bé  ordinadors          
portàtils,   segons   les   possibilitats   disponibles   existents.  

4. Tant  en  els  escenaris  B  com  C  serà  indispensable  un  control  setmanal  de  les               
tasques.  Serà  imprescindible  que  tots  els  alumnes  disposin  d'un  ordinador,           
tablet  o  dispositiu  electrònic  amb  connexió  a  internet  per  tal  de  garantir  el              
procés   d'ensenyament-   aprenentatge.  

 

El  centre  dotarà  en  la  mesura  de  les  seves  possibilitats  del  material  necessari  al               
professorat   per   tal   que   dugui   a   terme   la   seva   tasca   de   forma   eficient   i   en   condicions.  
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Llistat   de   control   del   pla   de   contingència  
 

1.  Planificació  de  les  mesures  de  prevenció,  protecció  i  higiene  enfront  de             
la   COVID-19   adaptades   a   l’etapa   educativa.  

1.1  Mesures  de  prevenció  als  diferents  espais (Annex  3  de  la               
resolució)   

Sí/no  

S’han   organitzat   les   entrades   i   sortides?  SÍ  

S’ha   organitzat   la   circulació   de   passadissos,   banys?  sí  

S’ha   organitzat   la   utilització   dels   diferents   espais   del   centre?   sí  

S’ha   organitzat   la   neteja   i   desinfecció   de   les   aules?  sí  

S’ha   organitzat   la   ventilació   dels   espais?   sí  

S’ha   previst   quin   material   de   protecció   serà   necessari   a   cada   espai?  sí  

S’han  rotulat  els  espais  en  funció  de  les  necessitats  (aforament,           
direccionalitat,   cartells,   infografia)?  

sí  

1.2  Mesures  d’higiene  personal  per  prevenir  el  risc  de  contagi           
(Annex   2   de   la   resolució)   

Sí/no  

S’han  previst  mesures  de  prevenció,  protecció,  d’higiene  i  de          
desinfecció  en  l’entorn  de  treball:  en  reunions,  a  les  classes,  als            
espais   comuns ?  

sí  

S’han  pres  mesures  de  prevenció  per  a  l’alumnat,  el  professorat  i  el             
personal   no   docent?  

sí  

S’han  previst  mesures  i  protocol  d’actuació  en  un  cas  de  contagi  o             
sospita   de   contagi?  

sí  

1.3   Formació   i   sensibilització   en   mesures   de   prevenció   i   higiene  

 

Sí/no  
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S’ha   planificat   la   informació   a   les   famílies?  sí  

S’ha   planificat   la   informació   a   l’alumnat?  sí  

S’ha   planificat   la   informació   al   personal   docent   i   no   docent?   sí  

S’han  planificat  accions  formatives  per  a  l’alumnat,  les  famílies  i  el            
personal   docent   i   no   docent?   

sí  

 

2.    Planificació   organitzativa    (Veure   resolució)   Sí/no  

S’ha  planificat  l’actualització  de  la  informació  referent  a  famílies  i           
alumnat   vulnerable?                                     Pendent   matrícula   (setembre)  

no  

S’han   planificat   els   accessos   al   centre   per   als   escenaris   A   i   B?   sí  

S’ha   planificat   la   circulació   dins   el   centre   per   als   escenaris   A   i   B?   sí  

S’ha   planificat   l’aforament   dels   espais   per   als   escenaris   A   i   B?   sí  

S’ha  previst  l’organització  d’horaris,  agrupaments,  torns  de  pati,         
entrades   i   sortides   per   als   escenaris   A   i   B?  

sí  

S’ha   previst   la   constitució   d’equips   docents   per   als   escenaris   A   i   B?   sí  

S’ha   previst   l’organització   per   canviar   d’un   escenari   a   un   altre?   sí  

S’ha   previst   la   coordinació   entre   etapes   en   els   tres   escenaris?   sí  

 

3.   Planificació   curricular  Sí/no  

S’han   planificat   l’avaluació   inicial   als   tres   escenaris?   sí  

S’ha  previst  com  s’adequaran  les  programacions  en  els  tres          
escenaris?  

sí  

S’ha  previst  dins  les  programacions  el  treball  dels  temes  transversals:           
relacions  socials,  salut,  competència  aprendre  a  aprendre  i         

sí  
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competència   digital,    en   els   tres   escenaris?  

S’ha   previst   l’organització   de   tutories   en   els   tres   escenaris?   sí  

 

 

4.   Pla   d’acollida  Sí/no  

S’han  planificat  l’organització  del  pla  d’acollida  de  l’alumnat  per  als           
tres   escenaris?  

sí  

S’ha  planificat  l’organització  del  pla  d’acollida  de  les  famílies  per  als            
tres   escenaris?  

sí  

S’han  planificat  l’organització  del  pla  d’acollida  del  personal  per  als           
tres   escenaris?  

sí  

 

5.   Coordinació   per   a   la   salut  Sí/no  

S’ha  planificat  el  disseny  d’activitats  específiques  per  a  l’educació  per           
a   la   salut   als   tres   escenaris?   

sí  

S’ha   previst   la   coordinació   amb   serveis   externs    als   tres   escenaris?   sí  

 

6.   Pla   de   contingència   digital  Sí/no  

S’ha   elaborat   el   pla?   sí  
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INFORME DE TRAÇABILITAT
ALUMNE/A NIVELL/GRUP OPTATIVES MODALITAT ESPORT RESIDÈNCIA OBSERVACIONS DATA



 

  

 
CONTROL   DE   VISITES   A   CENTRE  
 

Data  Hora  Visitant  Motiu  Atès   per  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 



Pla   d’Acció   Tutorial  
Aquest  Pla  té  com  a  objectiu  desenvolupar  activitats  durant  tot  el  curs  per  tal  de  fer                 
efectiu  l’acció  tutorial  de  l’alumnat  degut  a  les  circumstàncies  derivades  del  COVID-19.             
Té  una  durada  temporal  d’un  curs  escolar,  temporalitzat  per  trimestres,  segons  el  tipus              
d’activitat.  Com  s’ha  dit  anteriorment,  aquestes  actuacions  es  combinen  amb  el  Pla             
d’Acollida,  a  desenvolupar  durant  les  dues  primers  setmanes  de  curs.  Seguidament,            
exposem   les   seves   línies   generals:  
 

OBJECTIU   ACTUACIÓ   RESPONSABLES  DESTINATARIS  TEMPORALITZACIÓ   

 
Dur   a   terme  
activitats  
destinades   a  
afavorir   la  
integració   en   el  
centre   per   a  
l’alumnat  
nouvingut,  
especialment   de   3r  
d’ESO,   així   com  
alumnat   amb   algun  
dels   3   tipus   de  
vulnerabilitat.  

Acollida   de  
l’alumnat   de   nova  
incorporació.  
Dinàmiques   de  
grup   a   tutoria.  

Direcció/Orientació  
PT  

Tutors/es  
Professorat   d’àrea   

Tots   els   cursos  1r   trimestre  
(especialment   al  

mes   de   setembre)  

Actuacions  
adreçades   a  
promoure   la  
integració  
d’alumnat   amb  
vulnerabilitat.  

Tot   el   professorat  Tots   els   cursos  Al   llarg   del   curs  
(especialment   al  
primer   trimestre)  

OBJECTIU   ACTUACIÓ   RESPONSABLES  DESTINATARIS  TEMPORALITZACIÓ   

Fomentar   activitats  
de   gestió  
emocional   de  
l’alumnat.  

Tallers   que   ajudin   a  
gestionar   l’estat  
emocional,  
especialment   en  
situacions   de  
confinament.  

Tot   el   professorat  Tots   els   cursos  Al   llarg   del   curs  

OBJECTIU   ACTUACIÓ   RESPONSABLES  DESTINATARIS  TEMPORALITZACIÓ   

Facilitar  estratègies   
d’estudi.  

Xerrades   sobre  
tècniques   d’estudi  
(tutories):   bona  
organització,   ús   de  
l’agenda   escolar,  
importància   del  
descans   adequat  
per   un   bon  
rendiment  
acadèmic   i  
esportiu,   entre  
d’altres.  

Tutors/es  
Orientació  
  

Tots   els   cursos  
(especialment   3r   i  
4t   ESO)  

Primer  i  segon    
trimestre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJECTIU   ACTUACIÓ   RESPONSABLES  DESTINATARIS  TEMPORALITZACIÓ   

 
 
Fomentar   un   clima  
d’aula   adequat   que  
permeti   que  
l’alumnat   se   senti  
còmode   en   el   seu  
grup   i   que   sigui  
positiu   per   als  
processos  
d’ensenyament   i  
aprenentatge.  

Dinàmiques   de  
grup:   coneixement  
mutu   de   l’alumnat,  
elecció   de  
delegat/da,  
assemblees   de  
classe.  

Orientadora   
Tutors/es  
Professorat   d’àrea  

Tots   els   cursos  Al   llarg   del   curs,  
especialment   al   1r  
trimestre  

Activitats   tutorials  
que   treballin  
habilitats   socials,  
resolució   pacífica  
de   conflictes,  
empatia,   com  
parlar   en   públic,  
entre   d’altres.  

   Tutors/es  
Orientació  

Tots   els   cursos   

OBJECTIU   ACTUACIÓ   RESPONSABLES  DESTINATARIS  TEMPORALITZACIÓ   

Proporcionar  
experiències   que  
permetin   el   seu  
desenvolupament  
integral.   Fomentar  
la   manifestació  
d’actituds   de  
respecte,   solidaritat  
i   valors  
democràtics   que  
afavoreixin   la  
convivència.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitats   tutorials  
Comentaris   i  
debats   sobre  
pel·lícules.  
Anàlisi   crítica   de  
situacions   que  
vinculin   els   valors   i  
l’esport.  

Orientadora   
PT  
Cap   d’estudis  
Departament  
d’Educació   física  
Tutors/es  

Tots   els   cursos  Al   llarg   del   curs  



OBJECTIU  ACTUACIÓ  RESPONSABLES  DESTINATARIS  TEMPORALITZACIÓ  

 
 
 
 
 
Realitzar   un  
seguiment   acurat  
de   l’aprenentatge   i  
socialització   de  
l’alumnat   per   tal   de  
detectar   possibles  
problemàtiques   i  
oferir-hi   solucions  
adequades.  

Seguiment   de  
l’alumnat  
mitjançant   les  
reunions   de   tutors,  
d’equips   docents   i  
de   juntes  
d’avaluació.  

Orientadora   
PT  
Cap   d’estudis  
Tutors/es  
Professorat  

Tots   els   cursos  Al   llarg   del   curs  

Coordinació   amb   la  
coordinadora   de   la  
FxEB.  

Orientadora   
Cap   d’estudis   
Tutors/es  
Professorat  

Tots   els   cursos  Al   llarg   del   curs  

Disseny   i  
recopilació   de  
materials   que  
facilitin   la   recollida  
d’informació   de  
l’alumnat.  

Orientadora   
PT  
Tutors/es   

Tots   els   cursos  Al   llarg   del   curs  

Proposta   de  
models   d’entrevista  
amb   famílies.  

Orientadora  

OBJECTIU  ACTUACIÓ  RESPONSABLES  DESTINATARIS  TEMPORALITZACIÓ  

Proporcionar  
estratègies  
d’aprenentatge  
que   puguin   fer  
servir   l’alumnat   a  
les   distintes   àrees  
curriculars.  

Treball   en  
estratègies  
d’aprenentatge.  
Orientacions   per   a  
l’estudi   i   la  
realització  
d’exàmens.  

Orientadora  
PT  
Tutors/es   

Tots   els   cursos  Al   llarg   del   curs  

Assessorament  
individualitzat   i  
seguiment  
d’alumnat   en  
relació   a   l’ús  
d’estratègies  
d’aprenentatge.  

Orientadora  
PT  
Tutors/es  

Tots   els   cursos  Al   llarg   del   curs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJECTIU  ACTUACIÓ  RESPONSABLES  DESTINATARIS  TEMPORALITZACIÓ  

 
 
Contribuir   a   la  
presa   de   decisions  
de   l’alumnat   en  
relació   al   propi  
futur   acadèmic   i  
professional.  

Elaboració   d’un  
consell   orientador  
per   a    l’alumnat  
que   finalitza   l’ESO.  

Orientadora  
Tutors/es  
Cap   d’estudis  

3r   ESO  
4t   ESO  

3r   trimestre  

Assessorament  
personalitzat   a  
l’alumnat.  

Orientadora  
Tutors/es  

Tots   els   cursos,  
especialment   4t  
ESO,   CFGM,   Bloc   3,  
2n   de   batxillerat   i  
CFGS  

Tot   el   curs  

OBJECTIU   ACTUACIÓ   RESPONSABLES  DESTINATARIS  TEMPORALITZACIÓ   

Fomentar   tasques  
dirigides   a   la  
coeducació   i   el  
respecte   a   la  
diversitat   de  
gènere.  

Ròtuls   i   escrits   que  
no   discriminin   el  
sexe   femení   i/o  
LGTBI,   tenint   en  
compte   totes   les  
parts   implicades.  

Tot   el   professorat  Tot   l’alumnat  Al   llarg   del   curs  

Promoure  
contactes   entre  
l’institut   i   les  
famílies   per   tal  
d’afavorir   la  
participació  
d’aquestes   en  
l’educació   dels  
fills/filles.  

Entrevistes   amb  
famílies   en   què  
s’analitzi   el  
rendiment  
acadèmic,   el  
comportament,   la  
motivació,   els  
interessos  
acadèmics   i  
professionals   i/o  
possibles   situacions  
de   dificultats  
emocionals   o  
d’altres.  

Equip   directiu  
Tutors/es  
Orientadora  
Professorat   d’àrea  

Famílies  Al   llarg   del   curs  

 
 



PAUTES DEL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ PER DUR A TERME UNA 
PLANIFICACIÓ HORÀRIA SETMANAL EQUILIBRADA (escenaris B i C)

1. Donar flexibilitat a l’alumnat per lliurar i revisar treballs i tasques. És important 
no mostrar rigidesa en aquest sentit. Les circumstàncies personals i familiars 
de l’alumnat poden ser molt variades.

2. L’avaluació ha de ser formativa. El feedback que rebi l’alumnat  ha de ser una 
valoració qualitativa, és més important que mai que l’alumnat rebi una 
resposta raonada, pugui saber on s’ha equivocat i què ha de fer per millorar o 
per resoldre correctament la tasca encomanada. Per avaluar, especialment a 
l’escenari C, es proposa plantejar activitats variades i diferents per poder 
avaluar a l’alumnat sense necessàriament que hagi de ser tot amb exàmens: 
treballs, projectes de recerca, fent ús de la creativitat i l’originalitat, tant per 
part del professorat com de l’alumnat, i que es tengui present a l’hora 
d’avaluar.
Independentment de l’escenari en què ens trobem, els criteris d’avaluació no 
han de canviar, sí valorar en el cas d’alumnat vulnerable.

3. Flexibilitat amb l’horari del professorat en funció de les circumstàncies 
personals i/o familiars de cada docent. És important establir-nos un horari i 
respectar-ho en la mesura del possible, per evitar-nos la sobrecàrrega de 
treball, igualment que l’hem d’evitar pel que fa a l’alumnat.

4. En el cas concret de l’escenari C, s’ha d’establir un horari entre les 8 i les 16 
hores per fer les videoconferències (Meet, Skipe,…), emplenar i respectar el 
planning de videoconferències penjat al drive, tenint molt en compte un 
repartiment equilibrat, de tal manera que no es facin totes les 
videoconferències el mateix dia. Tenir en compte la franja de les 11:00 a les 
14:00 h per entrenar i també quan es connecten els diferents programes, 
perquè pot influir en fer tutories de matèria, però no amb tot el grup classe a 
la vegada.

5. El volum de feines (treballs, activitats, lectures, entre d’altres) ha d’estar 
repartit de manera equitativa al llarg de la setmana. Hem de trobar un equilibri 
entre les hores lectives de la nostra assignatura amb les tasques 
encomanades. Hem d’afavorir un ritme regular de treball i adaptable a cada 
alumne/a.



6. És molt important respectar els períodes de descans diaris, els caps de 
setmana i les vacances, tenint present la situació de cada alumne/a i els 
recursos de què disposa. El descans i desconnexió de la feina, en el cas 
d’estar confinats, és necessari. 

Departament d’orientació

IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA ILLES BALEARS



SEGUIMENT DE VULNERABILITAT
GRUP ALUMNE/A DATA VULNERABILITAT SOCIAL VULNERABILITAT SANITÀRIA ALUMNAT NESE ALTRES (especificar) OBSERVACIONS DEL TUTOR



PROTOCOL D’OBERTURA PER EL REINICI D’ACTIVITAT AL POLIESPORTIU PRINCIPES DE 
ESPAÑA. (FASE 3) 
 
L’obertura a la pràctica esportiva del poliesportiu Prínceps de España després d’un 
llarg període d’inactivitat degut a l’estat d’alarma provocat per la pandèmia del COVID-
19, suposa un repte, donat que tant les pautes de comportament dels usuaris dintre de 
la instal·lació com l’ús dels diferents espais esportius que la conformen seran 
totalment diferents així com ho enteníem abans del confinament. 
 
Aquest protocol té com objectiu establir mesures que, portades a terme, permetin la 
tornada als entrenaments i la vida en el centre minimitzant al màxim les possibilitats 
d’infecció per COVID-19 als esportistes, entrenadors i tots els professionals del 
poliesportiu Principes de España, prenent en consideració tots els factors de risc.  
 
A continuació desenvoluparem aquestes mesures a tenir en compte per realitzar 
activitat física i esport de forma segura, evitant que la instal·lació es converteixi en un 
focus de transmissió del COVID-19. 
 

1. Accessos i sortides a la instal·lació. 
 
S’establiran diferents controls d’entrada a la instal·lació, els quals es reforçaran per tal 
que facin un seguit de mesures de control d’un nivell molt més estricte que el dut a 
terme abans de l’estat d’alarma. Part de l’èxit de l’evitació de contagis pot dependre 
d’això: 

 S’ha de fer una relació de qui pot entrar i a quins responsables han de 
reportar immediatament en cas d’incidència (gerent de Fundació, directors 
tècnics i tècnics dels diferents programes de tecnificació)  

 Qui no pot entrar és qualsevol que no estigui en els llistats facilitats per la 
Fundació per l’Esport Balear en els casos d’esportistes d’alt rendiment, tant 
a nivell nacional com autonòmic, programes de tecnificació o per la direcció 
del poliesportiu en el cas de federats menors de 16 anys i la resta d’usuaris. 

 Cap excepció sense permís exprés.  
 S’habilitarà i dotarà de material i personal una zona a la mateixa entrada al 

centre per fer els procediments de neteja i desinfecció que es determinin. 
 Les arribades dels esportistes amb els vehicles particulars al poliesportiu a 

l’entrada, s’ha de fer de manera que es separin els vehicles que arriben per 
evitar aglomeracions. 

 Totes les entrades han de ser esglaonades, sense que es puguin acumular  
persones a prop dels controls d’entrada. 

 S’evitarà que entri ningú no autoritzat i resoldre tota la casuística que 
aparegui (que serà força) que no entri en paràmetres autoritzats. 

Limitació de visites i accessos al centre per part de qualsevol persona aliena al treball 
diari del centre (treballadors del poliesportiu, treballadors de la Fundació per l’Esport 
Balear i a finals de maig professorat i equip directiu de l’IES CTEIB) . Reglament 
específic de qui pot accedir i com. 
 



Els accessos estan ubicats per a facilitar que els usuaris que accedeixin al poliesportiu 
tenguin el menor contacte possible amb la resta d’esportistes, incidint en el 
distanciament social de seguretat. 
 
 Les sortides es realitzaran per zones que estan separades almenys 3 metres dels 
accessos evitant que els usuaris que accedeixen coincideixin amb els que surten. Als 
dos accessos que poden produir-se fileres de gent en espera (accessos 1 i 2) es situaran 
marques al terra amb cinta adhesiva separades 2 metres per respectar la distància de 
seguretat. 

 
 
 

1.a Accessos: 
 
- Accés 1: Porta principal , per el carrer Gremi Forners, 4. Per aquest accés es produiran 
la major entrada d’usuaris ( usuaris del pavelló de gimnàstica, sales de boxa i arts 
marcials, pistes de tennis, sala de lluita, sales de condicionament físic, pavelló multi-
esportiu, pista de patinatge, pista de volei platja i piscines). Control d’accés amb 
personal de control i guàrdia de seguretat. Els torns estaran baixats per evitar contacte 
amb superfícies metàl·liques, els usuaris hauran d’identificar-se amb la targeta d’accés, 
la qual hauran de passar per el lector de targetes. Neteja de soles del calçat a les 
safates de desinfectant. Hauran de ser sotmesos a presa de temperatura corporal i 
estaran obligats a netejar-se les mans amb hidro gel. 
 
- Accés 2: Porta situada al carrer Gremi Picapedrers. Per aquest accés entraran tots els 
esportistes i tècnics que hagin d’entrenar a la pista d’atletisme, així com el personal de 
manteniment. Control d’accés amb personal de control. Els usuaris hauran 
d’identificar-se amb la targeta d’accés. Neteja de soles del calçat a les safates de 
desinfectant. Hauran de ser sotmesos a presa de temperatura corporal i estaran 
obligats a netejar-se les mans amb hidro gel. 
 
- Accés 3: Pàrquing entrada per carrer Gremi Boters. Podran aparcar el cotxe personal 
del poliesportiu de Principes de España, personal del centre metge i personal de la 
Fundació per l’Esport Balear. Control d’accés controlat mitjançant vídeo porter. Un cop 
aparcat el cotxe, accés al llarg de la recta d’escalfament passant per la zona 
d'emmagatzemament de deixalles . Neteja de soles del calçat a les safates de 
desinfectant. Hauran de ser sotmesos a presa de temperatura corporal i estaran 
obligats a netejar-se les mans amb hidro gel, quan en el seu recorregut intern passin 
per davant la garita de control de la pista d’atletisme. 
 
1.b. Sortides: 
 
- Sortida 1: Porta lateral, situada al carrer Gremi Forners, 4, separada de la porta 
d’accés principal. 
 
- Sortida 2: Porta situada al carrer Gremi Picapedrers. Es separaran la zona d’accés de 
la zona de sortida mitjançant cintes delimitadores o tanques. 
 



- Sortida 3: Porta situada al carrer Gremi Boters. Es sortirà per davant les grades 
passant a través del túnel davall grades. 
 
 
 
2. Circulacions internes per arribar als diferents espais esportius. 
 
Es crearà una senyalística potent i molt present a tots els llocs del poliesportiu 
constituint el millor mecanisme per tal que tothom estigui al cas de les normes (pe: 
grans cartells als espais esportius o sales d'entrenament i musculació, accessos, serveis 
etc., amb les normes d’ús i comportament. 
 
La senyalística dissenyada consistirà en cartells (vertical), i cintes adhesives al terra en 
forma de fletxes (horitzontal) per indicar direcció de les circulacions. Es definiran 
clarament les circulacions d’entrada per arribar als espais esportius d’entrenament i 
les circulacions de sortida del poliesportiu. 
 
Cada espai esportiu tindrà un color diferenciat. Cartells i fletxes tindran aquest color 
segons el recorregut per arribar a cada espai. La senyalística serà la següent: 
 
- Pavelló de gimnàstica  (color magenta) 
- Pistes de tennis (color taronja) 
- Sales de boxa i arts marcials ( color verd fosc) 
- Pista d'atletisme (color vermell) 
- Piscines ( color cel) 
- Sala de lluita (color verd clar) 
- Sales de condicionament físic ( color blau) 
- Pavelló multi-esportiu (color groc) 
- Edifici principal (color gris fosc) 
 
La senyalística dels recorreguts de sortida seran de color negre i els d’accés de color 
gris clar. 
Adjuntem exemple de la senyalística dissenyada i un plànol de les circulacions internes 
segons cada espai esportiu. 
 
Les circulacions internes seran les següents: 
 
- Pavelló de gimnàstica: Entrada per accés principal 1 i accedint al pavelló de 
gimnàstica per l’escala d’emergència. Sortida per porta d’accés al pavelló de 
gimnàstica, rampa verda, esplanada olivera, porta blanca del túnel i porta de sortida 
lateral carrer Gremi forners,4. 
- Pistes de tennis: Entrada per accés principal 1, es dirigeixen cap el passadís posterior 
de les pistes de tennis. Sortida per el passadís posterior de les pistes de tennis, o per el 
passadís elevat, esplanada olivera, porta blanca del túnel i porta de sortida lateral 
carrer Gremi Forners,4. 
- Sales de boxa i arts marcials: Entrada per accés principal 1, passar per el control 
d’accés, entrada a les sales per els accessos habituals. Sortides per les portes 



d’emergència, rampa verda, esplanada olivera, porta blanca del túnel i porta de sortida 
lateral carrer Gremi Forners,4. 
- Pista d’atletisme: Entrada per accés 2 carrer Gremi Picapedrers, control garita pista 
d’atletisme. Sortida per carrer Gremi Picapedrers. 
- Piscines: Entrada per accés principal 1, passar per el control d’accés, esplanada 
olivera, rampa verda i entrada a la piscina coberta habitual i després als vestidors. 
Sortides per la porta d’emergència exterior, barrera esplanada piscina exterior, rampa 
verda, esplanada olivera, porta blanca del túnel i porta de sortida lateral carrer Gremi 
Forners,4. 
- Sala de lluita: Entrada per accés principal 1, passar per el control d’accés, esplanada 
olivera, rampa pista de patinatge i entrada a la sala per l’accés habitual. Sortides per 
les portes d’emergència de vestidors, passar per davant caseta personal de 
manteniment, pujar per escala d’accés a esplanada olivera, porta blanca del túnel i 
porta de sortida lateral carrer Gremi Forners,4. 
- Sales de condicionament físic: Entrada per accés principal 1, passar per el control 
d’accés, esplanada olivera, rampa pista de patinatge i entrada a les sales per l’accés 
habitual. Sortides per les portes d’emergència, anar cap el passadís elevat de les pistes 
de tennis, esplanada olivera, porta blanca del túnel i porta de sortida lateral carrer 
Gremi Forners,4. 
- Pavelló multi-esportiu: Entrada per accés principal 1, passar per el control d’accés, 
esplanada olivera, rampa pista de patinatge, esplanada asfalt i entrada al pavelló per la 
porta d’emergència. Sortida per la porta principal, anar cap el passadís elevat de les 
pistes de tennis, esplanada olivera, porta blanca del túnel i porta de sortida lateral 
carrer Gremi Forners,4. 
 
3. Espais esportius i zones comunes. 
 
S’establiran els aforaments per a cada espai esportiu del centre tenint com a dada de 
referència que sigui del 50% com a màxim. 
 
Tot el material tocat als entrenaments també s’ha de desinfectar a cada ús. Ho han de 
fer els mateixos usuaris, sense perjudici que el personal del poliesportiu o neteja ho 
complementin o ho facin de manera reglada. Es dotarà de botelles difusores amb 
desinfectant a cada espai esportiu per facilitar que els esportistes puguin desinfectar el 
material una vegada utilitzat. 
 
Es distribuiran 17 punts en zones estratègiques del centre de dosificadors de hidrogel 
perquè els usuaris puguin netejar-se les mans de forma continuada. Adjuntem plànol 
de la localització dels 17 punts. 
 
A tots els punts d’accés al poliesportiu es col·locaran safates amb líquid desinfectant 
per netejar les soles del calçat, creant circulacions d’entrada de peus nets. A l’hora 
d’entrar bicicletes al poliesportiu es deixaran a l’entrada 1 accés principal. Els patinets 
elèctrics a una garita en desús també a l’entrada principal accés 1. En el cas d’haver 
d’accedir amb bicicletes d’entrenament a la zona de taller o magatzem, hauran 
d’avisar amb antelació i les rodes de les mateixes seran desinfectades. 
 



S’han adquirit dues motxilles fumigadores per el personal de manteniment, que aniran  
desinfectant el terra de diferents zones comunes del poliesportiu, principalment els 
llocs on el sol no arriba i estan en permanent ombra (túnel d'accés a la pista 
d’atletisme, túnel d’accés principal, zones al voltant del pavelló multi-esportiu i pavelló 
de gimnàstica, voltant aules prefabricades,....). 

 
S'evitarà caminar descalç en tot moment. Fins i tot a les piscines caldrà caminar amb 
xancletes fins la vora de la piscina, tot just abans d'entrar a l'aigua. 

 
No es podran fer servir aparells eixugamans  d’aire. Es substituiran per rotllos de paper 
d’un sol ús. 

La temperatura de les instal·lacions es mantindrà, en general entre els 23º i els 26º, 
tret de consignes de piscines que son superiors. La cúpula de la piscina coberta es 
mantindrà oberta. S’equiparà la piscina descoberta per poder ser utilitzada.  

L’ocupació de la piscina serà de 4 nedadors/es màxim per carrer fent un circuit circular 
entre 2 carrers  a la piscina de 25 metres i de 6 nedadors/es màxim per carrer fent un 
circuit circular entre 2 carrers a la piscina de 50 metres, fent les aturades un a cada 
costat i el/la tercera al mig de la piscina. 

En el cas de no fer aquest circuit circular, 2 nedadors/es màxim per carrer, fent les 
aturades a cada extrem de la piscina a la de 25 metres i de tres nedadors/es màxim per 
carrer a la piscina de 50 metres, fent les aturades un a cada costat i el/la tercera al mig 
de la piscina. 

Es permetrà dutxar-se i utilitzar els vestidors, respectant sempre la distància de 
seguretat. Les dutxes s’utilitzaran alternes així com els bancs dels vestidors, respectant 
les marques. 

Es mantindrà  el sistema de cloració entre 1,5 ppm i 2ppm de clor.  

A totes les instal·lacions es portaran a terme tasques de ventilació constant. Es 
mantindran finestres i portes obertes per facilitar la renovació de l’aire. 

Es mantindran oberts els serveis. 

Es precintaran les dues fonts d’aigua i les persones faran servir ampolles d’ús 
individual. 

 
4. Personal del poliesportiu i empreses subcontractades. 
 
Totes les persones externes al funcionament del poliesportiu, excloent esportistes i 
tècnics, que vulguin accedir al mateix (proveïdors, comercials, personal federatiu, 
clubs,..) hauran d’enregistrar-se, per en cas de contagi o similar, poder proporcionar la 
informació immediatament a les autoritats sanitàries. 
 
S’incorporarà tot el personal per dur a terme els entrenaments, i funcionament diari 
del poliesportiu, mantenint en teletreball o deures inexcusables a tots aquells que ho 
demanin justificant el motiu.  
 
 



 
 
El material i productes d’evitació de contagis estarà disponible en tot moment als 
controls d’accés en quantitats suficients. Igualment se n'haurà d'evitar el 
malbaratament. 
 
Material imprescindible: 
 

- Gel hidroalcohòlic 
- Mascaretes 
- Guants 

 
Existiran pautes estrictes de neteja personal, conducta i cura per evitar contagis per tot 
el personal esportiu, del poliesportiu, Fundació per l’Esport Balear i assimilats en totes 
les situacions al centre i preventives abans de l’entrada. Especial atenció i protocol de 
neteja quan es comparteix equipament entre diverses persones (pe. Ordinadors, 
teclats, ratolí, taules, cadires, material d’oficina, eines....). 
 
5. Pautes de comportament a la instal·lació. 
 

Un cop a la fase 3, es permetrà l’accés als esportistes d’alt nivell estatal, dels 
programes de tecnificació i esportistes d’alt nivell autonòmic, així com als seus 
entrenadors, un cop obtingut prèviament l’apte per part del responsable mèdic, 
seguint el protocol del CSD. Es permetrà l’accés als esportistes federats majors de 16 
anys seguint el protocol marcat per el CSD. 

Abans d’incorporar-se, cada entrenador i cada esportista ha de conèixer perfectament 
i acceptar expressament totes les pautes que regiran la vida al centre. Això implicaria 
una signatura de coneixement i acceptació en un document específic de totes les 
normes ben detallades, així com les conseqüències de la manca del seu compliment 
(que ha d’incloure, fins i tot  que fer en cas d’infecció o contacte amb infectat).  

En aquesta fase es procedirà a la comunicació dels requisits i condicions previs a 
l’entrada d’esportistes/entrenadors al Centre i de gestió de la seva acceptació i 
compromís amb seguir-les. Informació a tot aquest personal, esportistes i entrenadors 
de les normes que caldrà seguir. Èmfasi en la voluntarietat de l’accés i l’obligatorietat 
de totes les normes i en el seu compliment estricte, inclòs el règim de sancions 
associat. S’implicarà a les federacions. 
  

Tothom ha de portar mascareta en tot moment, tret de la realització dels 
entrenaments per part dels esportistes. 
 
Els entrenadors es situaran sempre a distància igual o superior als 2 metres, tant dels 
esportistes com de qualsevol altre entrenador o persona. Sempre duran mascareta i 
guants. 
 



Minimitzar el màxim possible l’ús de les sales de condicionament físic, potenciant 
l’entrenament físic a l’aire lliure. 

Evitar l’ús de material en el possible, i desinfectar sempre el material que es faci servir, 
especialment a les sales de condicionament físic. 
 
Es farà servir exclusivament la sala de condicionament físic en horaris predeterminats a 
la qual hi haurà permanentment una persona per tal de controlar que es compleixen 
totes les normes de separació i desinfecció. 
 
Els volums màxims d’esportistes a cada instal·lació estaran definits i exposats en lloc 
visible. Els entrenadors hauran de programar els entrenaments de manera que totes 
les normes de distàncies, aforament i evitació de contacte es compleixin de manera 
rigorosa, avisant dels dies, horaris i espais esportius que ocuparan amb antelació. 

 
El personal serà el mínim imprescindible per l’activitat. 

 
Els esportistes no compartiran equips que no hagin estat desinfectats i mai 
compartiran begudes. 

 
 
Palma 8 de juny 2020 
 
 
 
Director del poliesportiu  Principes de España 
Àngel Blanch Martorell 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


