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ANNEX DEL REGLAMENT DE RÈGIM
INTERIOR A CAUSA DE LES MESURES
SANITÀRIES DERIVADES DE LA COVID-19
Article 1
En el context actual resulta necessari i urgent adoptar mesures de prevenció,
contenció i coordinació, complementàries per tal d’evitar contagis en la mesura
que sigui possible.

Article 2
La finalitat de dur a terme aquestes mesures és el retorn a les activitats
presencials als centres educatius a partir del mes de setembre. L’objectiu
d’aquestes mesures són:

a) Crear entorns escolars saludables i el més segurs possibles, tant
físicament com emocionalment, mitjançant mesures de promoció de la
salut, prevenció i protecció adaptades a cada etapa educativa.
b) Possibilitar la detecció precoç de casos i gestió adequada dels mateixos
a través de protocols d'actuació clars i de coordinació dels agents
implicats.

Article 3
La família
Es mantindrà una adequada col·laboració entre la família i el centre per garantir
un entorn segur, per la qual cosa la família és la responsable de:

a) No es podran reincorporar al centre alumnes que presentin símptomes o
estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que
es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret
amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
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b) Cada dia, abans d’assistir al centre, les famílies seran les responsables d’haver
pres la temperatura als seus fills i filles.
c) No podran assistir al centre els alumnes que presentin simptomatologia
compatible amb la COVID-19.

d) La família ha de comunicar immediatament al centre educatiu el diagnòstic de
COVID-19 per tal de poder-ho notificar a la Conselleria d’Educació i seguir el
protocol establert. Si l’alumne/a ha de romandre confinat a causa d’un positiu
del seu grup de convivència també es notificarà al centre per deixar constància
de la causa de la seva absència.
e) El centre avisarà telefònicament a la família en el cas que un alumne/a presenti
símptomes compatibles amb la COVID-19, la família ha d’acudir immediatament
al centre a recollir l’alumne per tal de minimitzar el risc de contagi amb altres
membre de la comunitat educativa.

f) Es responsabilitat de la família actualitzar les dades de contacte i fer us de la
plataforma Alexia i del Gestib, així com disposar de les claus per poder accedirhi (aquestes claus seran facilitades pel centre).
g) S’han de respectar els horaris d’entrada esglaonada i les vies d’accés.

Article 4
Els alumnes
4.1.- Faltes lleus
Es consideraran faltes lleus aquells incompliments de les mesures d’higiene i
sanitat que es puguin atribuir a una falta d’hàbit. Es dedicarà el primer dia de
classe a incidir en totes les mesures sanitàries per la qual cosa l’alumnat estarà
informat. Hi haurà cartells informatius i recordatoris de les mesures i normes
d’higiene.
Es dissenyaran i implementaran activitats d'educació per a la salut que incloguin
les mesures de promoció, prevenció, i protecció de la salut davant la COVID-19,
per fer dels alumnes agents actius en la millora de la salut de la comunitat
educativa. Aquestes activitats han de ser realitzades per tots els alumnes tant en
les sessions de tutories com en les matèries corresponents. Es considerarà falta
lleu la no realització d’aquestes activitats.
4.2.- Faltes greus
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Les mesures per al funcionament dels centres educatius s'establiran a partir dels
següents principis bàsics de prevenció davant la COVID-19:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

n)
o)

S’ha de respectar l’aforament dels banys i de les zones comunes.
S’ha de mantenir la distància interpersonal d'un metre i mig.
S’han de respectar els grups estables de convivència.
Cada grup classe s’ha de mantenir dins l’espai assignat durant el temps
d’esbarjo.
S’ha de respectar la direccionalitat per evitar contactes físics innecessaris.
S’ha d’utilitzar la mascareta higiènica o quirúrgica dintre del recinte
escolar a l’alumnat que li correspongui per edat.
S’ha de realitzar de manera reiterada la higiene de mans com a mesura
bàsica per evitar la transmissió, així com l'etiqueta respiratòria.
S’ha de respectar la ventilació freqüent dels espais i la neteja del centre.
S’ha de fer un ús adequat de la mascareta.
A fi d'evitar aglomeracions, tots els centres establiran un esglaonament
de l'horari d'entrades i sortides de l'alumnat. S'ha d'organitzar l'entrada i
sortida de l'alumnat pels diferents accessos de què disposi el centre.
S’accedirà al centre a l’horari establert i per l’accés indicat.
Els alumnes no podran compartir material escolar per tal d’evitar contagis.
Es realitzaran activitats i dinàmiques per a la salut.
S’ha d'organitzar el temps d'esplai, pati i de menjador, augmentant els
torns i afavorint el criteri que surtin els grups de convivència estables, de
manera que no coincideixin en la mateixa hora i espai els alumnes de
grups diferents, per minimitzar la interacció entre grups.
Cada grup classe romandrà dins l’espai habilitat per al seu grup, sense
poder interactuar mb els altres grups.
La higiene de mans es realitzarà, com a mínim, en les següents
situacions: en començar i en finalitzar la jornada, després d’anar al lavabo,
després de tossir, esternudar o mocar-se, abans i després del pati, abans
i després de dinar, després de cada contacte amb fluids corporals d’altres
persones, després de retirar-se els guants, si se n’empren, abans i
després de posar-se o llevar-se una mascareta, sempre que les mans
estiguin visiblement brutes, després d’usar o compartir espais múltiples o
equips (com taules, ratolí d’ordinador, etc.).

4.3.- Faltes molt greus
a) Es consideraran falta molt greu l’incompliment reiterat de les mesures
anteriorment descrites.
b) La pertorbació reiterada durant la realització de les activitats per a la salut.
c) L’incompliment de la sanció imposada per la falta greu o lleu.
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d) Qualsevol conducta que posi en risc les mesures de seguretat i higiene.
e) Cada grup classe s’ha de mantenir dins l’espai assignat durant la permanència
en el centre, independentment que sigui horari lectiu o activitats
complementàries.
e) És vigilarà des dels centres educatius l'estat de salut de l'alumnat, així com
les possibles situacions d'absentisme
En tots els nivells educatius es minimitzaran els canvis d’aula dels alumnes i
docents, per evitar així el contacte dels docents amb diversos grups d’alumnes.
S’establirà direccionalitat als passadissos per minimitzar els encreuaments
sempre que sigui possible. Es marcaran línies al terra amb la direccionalitat i amb
la separació mínima on sigui necessari esperar torn per accedir a algun lloc
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