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1. JUSTIFICACIÓ 

 
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, declara l'estat d'alarma en tot el territori 

nacional amb la finalitat d'afrontar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el 

qual ha sigut prorrogat en quatre ocasions, l'última en ocasió del Reial Decreto 

514/2020, de 8 de maig, fins a les 00.00 hores del dia 24 de maig de 2020. Ha 

resultat, per tant, necessària l'articulació de la seguretat i salut del personal empleat 

públic i concertat amb l'efectiva prestació del servei educatiu. Per a això, s'han dictat 

resolucions i instruccions tant en l'àmbit de la Conselleria de Sanitat,  com en el de 

la  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i, de manera específica 

per als centres educatius, en l'àmbit de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 

Amb l'objectiu fonamental d'aconseguir que, mantenint com a referència la 

protecció de la salut pública, es recupere gradualment la vida quotidiana i l'activitat 

econòmica, minimitzant el risc que representa l'epidèmia per la salut de la població 

i evitant que  les capacitats del Sistema Nacional de Salut es puguen desbordar, el 

Consell de Ministres va aprovar el 28 d'abril de 2020, el Pla per la Transició cap 

una Nova Normalitat, establint els principals paràmetres i instruments per la 

adaptació del conjunt de la societat a la nova normalitat, amb les màximes garanties 

de seguretat.. 

Així, una vegada publicada l'Ordre del Ministeri de Sanitat 399/2020 de 9 de maig 

en la qual es regulen les condicions per a la reobertura dels centres educatius 

situats en zones que passen a la Fase 1, s'ha publicat la Resolució d'11 de maig 

de la Consellera de Sanitat i Salut Pública de la Generalitat Valenciana per la 

qual s'autoritza l'obertura dels centres educatius per a la seua desinfecció, 

condicionament la realització de determinades funcions administratives i de 

coordinació, i va habilitar al secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional 

perquè dictarà les instruccions pertinents sobre les tasques i funcions concretes 

que ha de realitzar el personal que haja d'acudir als centres durant la Fase 1 del 

Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 

En aplicació de tot això, s'ha publicat la Resolució de 13 de maig de 2020, de la 

Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es 

dicten instruccions per a la prestació de serveis administratius i de coordinació en 

els centres educatius, que en el seu apartat setè indica que la Conselleria 

d'Educació, Cultura i Esport elaborarà amb la participació dels representants del 

professorat, dels comitès de seguretat i salut i l'assessorament del Servei de 

prevenció de Riscos Laborals del personal propi (INVASSAT) els plans de 

contingència necessaris per a les següents fases definides pel Govern d'Espanya 

dins del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. A més, la Resolució de 26 

de maig de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per 

la qual es dicten instruccions per a la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una 

nova normalitat, estableix les actuacions que s'han de desenvolupar en els centres 
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educatius durant la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 

D'altra banda, amb data 22 d'abril de 2020 es va publicar la instrucció de la 

Secretaria General de Funció Pública, del Ministeri de Política Territorial i Funció 

Pública, sobre mesures i línies d'actuació en matèria de prevenció de riscos laborals 

enfront de la COVID-19 de cara a la reincorporació presencial del personal, i en 

l'àmbit de la Comunitat Valenciana s'ha publicat la Resolució de 8 de maig de 

2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual 

s'estableix el procediment i les mesures organitzatives per la recuperació gradual 

de la activitat administrativa presencial en la prestació de serveis públics en l'àmbit 

de la Administració de la Generalitat , a conseqüència de la Covid-19. Per a la 

elaboració d'aquest Pla de Contingència s'han tingut en compte la Guia Tècnica per 

a l'elaboració del Pla de Contingència i Continuïtat del Treball durant la Covid-19, 

elaborada pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals i aprovada per la Comissió 

Sectorial de Seguretat  i Salut en el treball de l'àmbit de justícia, administració 

pública i docent, en la reunió de data 4 de maig de 2020, i el que es preveu en la 

Resolució de 8 de maig de 2020 abans citada. 

Una vegada que per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports s'ha 

determinat l'organització de l'activitat docent a desenvolupar en els centres 

educatius per al curs 2020-21, el present document recull les accions que Florida 

Secundària posa en marxa en el marc de la Nova Normalitat, i d'acord amb la 

normativa i instruccions que han emès les autoritats sanitàries i educatives per a 

organitzar l'activitat educativa en el curs 2020-21. Aquest document es basa així 

mateix en el model de Pla de Contingència que la Secretària Autonòmica 

d’Educació i Formació Professional, va enviar als centre el 31 de Juliol de 2020. 

 
2. OBJECTE 
 

En un primer moment, l'objecte del Pla de Contingència i Continuïtat del Treball 

Florida Centre d’Ensenyament Secundari durant les fases de desescalada va ser 

fer compatible la prestació del servei educatiu, en les seues formes de treball 

presencial del personal docent i no docent. Va ser l'instrument de gestió del treball 

que utilitzà la persona responsable màxima de cada centre de treball per a planificar 

i adoptar les mesures necessàries per a eliminar o minimitzar en tot el possible la 

potencial exposició al SARS- CoV-2. 

 

L'objecte de la present actualització del Pla de Contingència i Continuïtat del Treball 
consisteix a determinar les condicions per a l'obertura i funcionament de Florida 
Secundària per al curs 2020-2021, en l'etapa de Nova Normalitat.  
 
La seua finalitat és fer compatible la prestació del servei educatiu en la modalitat de 
treball presencial del personal docent i no docent amb la identificació dels riscos 
d'exposició a la COVID-19 dels diferents llocs de treball i activitats al centre educatiu 
i amb les mesures preventives i organitzatives per al seu control.  
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A més, aquest Pla pretén: 
 
1. Crear un entorn escolar saludable i segur en el context de la pandèmia per 
COVID-19, a través de l'aplicació de mesures de promoció de la salut, protecció i 
prevenció adaptades a les diferents etapes educatives. 
 
2. Facilitar la gestió adequada dels casos amb SARS-CoV-2 a través de 
l'establiment de protocols d'actuació i coordinació factibles. 
 
Paral·lelament, el Pla de Contingència és una eina per a assegurar el funcionament 
adequat de l'activitat preventiva del centre. 

La intenció d’aquest pla és ser un document obert, flexible i pràctic que puga contenir 

les característiques de la nostra Escola. 

Aquest document, és un marc general que esta subjecte a canvis segons les 

instruccions sanitàries i ha d'anar adequant-se amb mesures concretes a cada 

moment. 

 

Per a l'actualització d'aquest Pla s'han tingut en consideració: l'ordre EFP/561/2020, 
de 20 de juny, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació 
per a l'inici i desenvolupament del curs 2020-2021, l'Acord del Consell de 19 de juny 
de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19, la 
resolució de 17 de juliol de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de 
l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció davant la Covid-19, 
les Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la Covid-19 per a 
centres educatius en el curs 2020-2021 de data 22 de juny del Ministeri de Sanitat i 
el Ministeri d'Educació i Formació Professional, Procediment d'actuació per als 
serveis de prevenció de riscos laborals davant l'exposició al SARS-Cov-2 de 14 de 
juliol i el Protocol de Protecció i Prevenció davant la transmissió i contagi del SARS-
CoV-2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en 
el curs 2020-21 de data 29 de juliol de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Així mateix, la Guia per a la 
gestió de casos Covid-19 en els centres educatius d'ensenyaments no universitaris 
de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021, elaborada per la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública (3 de setembre 2020). 
 
 

 

3. AMBIT D'APLICACIÓ 
 

Aquest document serà aplicable a tot l’alumnat, el personal en actiu tant docent 

com no docent de Florida Centre d’Ensenyament Secundari, així com a les 

persones que sol·liciten visites al nostre centre, personal d’altres empreses 

concurrents, que realitzen treballs a les nostres instal·lacions o tinguen que 

accedir a elles i a tota la comunitat educativa en general. 
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4. CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 

En el Pla de Contingència i Continuïtat de Florida Centre d’Ensenyament es 

contemplen totes les mesures, tècniques, humanes i organitzatives d'actuació 

necessàries per a cada moment o situació respecte a la materialització de la 

potencial amenaça. Així, s’estableixen clarament les instruccions i 

responsabilitats precises, per la qual cosa queden definits: 

• Quins recursos materials són necessaris. 

• Quines persones/càrrecs estan implicades en el compliment del pla i 

quines són les responsabilitats concretes d'aquestes persones/càrrecs 

dins del pla. 

• Quina normativa, protocols i/o instruccions d'actuació han de seguir-se. 

Les instruccions generals i línies mestres que s'han desenvolupat en profunditat 

per a la reordenació de l'activitat són les següents: 

• Identificació dels recursos humans disponibles en Florida Centre 

d’Ensenyament Secundari. 

• Detecció dels serveis essencials en el centre de treball i aquells llocs de 

treball prioritaris que garanteixen la continuïtat de l'activitat.. 

• Identificació dels recursos materials i de les condicions de seguretat 

necessàries en el centre de treball.. 

• Coordinació d'activitats empresarials. Identificació de les interaccions amb 

personal extern al centre i personal treballador concurrent en el centre. 

S'establiran reunions obligatòries amb les empreses concurrents en les 

quals es puga garantir la informació sobre: les distàncies de seguretat que 

s'hauran de respectar durant els treballs per a salvaguardar la salut de tot 

el personal treballador, els accessos alternatius per a evitar 

aglomeracions amb el personal treballador del centre educatiu, si el treball 

no es realitze fora de l'horari de treball del personal del centre, i totes 

aquelles pautes que el centre educatiu considere important comunicar a 

l'empresa concurrent per a treballar de manera segura i evitar així el risc 

de contagis en les instal·lacions de treball. 

• S’han concretat els canals de compra, subministrament, ús, informació i 

manteniment dels equips de protecció i altres recursos materials 

necessaris per als centres educatius. En concret, la Conselleria ha 

subministrat un enviament de material compost per mascaretes i gels 

hidroalcohòlics per a cobrir les necessitats de les fases de “desescalada”. 

A mes, des del mes de maig s’ha adquirit el suficient material i EPIS 

necessaris. També s’ha acordat els diferents models i formats dels 

productes a utilitzar a les diferents fases de la desescalada. Principalment 

les empreses de subministrament són OVERLIM i IMPRENTA PICANYA, 

i puntualment XAVO Equipament i UNICAT. 
• Preveure les formes de comunicació del contingut del Pla. 

- El Pla de Contingència definitiu serà difós a les persones amb 

responsabilitats en la seua execució i a tots els delegats de 
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prevenció. Així mateix, s'informarà del seu contingut al 

personal empleat i a l'alumnat. 

- Es remetrà una còpia del Pa a la corresponent Direcció Territorial 

perquè es trasllade als Comitès de Seguretat i Salut i es publicarà en 

la pàgina web del centre per al coneixement de tota la comunitat 

educativa. 

• Es designa el personal concret amb responsabilitat i decisió perquè 

puguen vigilar l’acompliment de les mesures fixades en el Pla de 

Contingència del centre de treball. 

 

Per últim, el Pla de Contingència haurà de ser revisat periòdicament, sent 

necessari controlar les versions del pla, de manera que no existisca confusió amb 

documents anteriors. Aquesta revisió analitzarà les mesures adoptades i, si 

escau, les que van resultar ineficaces per a identificar i proposar noves mesures, 

iniciant així un cicle de millora contínua. 
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5. PLA DE CONTINGÈNCIA DE FLORIDA SECUNDÀRIA 
CENTRE EDUCATIU  

 
 

5.1. CENTRE DE TREBALL 
 

 

Centre de treball: Florida Centre d’Ensenyament Secundari 

Codi de centre: 46023353 

Denominació :FLORIDA, CENTRE D'ENSENYAMENT SECUNDARI 

Adreça: AV. DE LA DIPUTACIÓ S/N , CP 46470 

Localitat: Catarroja 

Província: València 

Telèfon: 961220382 

Adreça electrònica: infosecundaria@florida-uni.es 

 
 
 

 

5.2. RESPONSABLE DE LA REDACCIÓ I APLICACIÓ DEL PLA 
 

 

Cognoms, nom (director o directora del centre): Sánchez Roy, 
Mercedes 

Adreça electrònica: mesanche@florida-uni.es 

Data d'elaboració del Pla: 29 de maig de 2020 

 

ALTRES RESPONSABLES: 

▪ Responsable de la gestió i contacte amb el Servei de Prevenció de 

Riscos Laborals: Directora Florida centre d’Ensenyament, Mercedes 

Sánchez Roy 

▪ Responsable de compres i subministraments: Alfonso Gil Balseras 

▪ Responsable de la identificació dels recursos humans disponibles 

i activitats/treballs essencials: Directora d’Ensenyament 0-18 anys, i 

Equip de direcció de Florida Centre d’Ensenyament Secundari. 

▪ Responsable de la planificació de les mesures de seguretat davant 

la COVID-19: Directora d’Ensenyament 0-18 anys, i Equip de direcció 

de Florida Centre d’Ensenyament Secundari.

mailto:infosecundaria@florida-uni.es
mailto:mesanche@florida-uni.es
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5.3. IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES RESPONSABLES DEL 

SEGUIMENT I CONTROL DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA DE 
CONTINGENCIA I CONTINUÏTAT EN LES DIRECCIONS 
TERRITORIALS: 

 
 
 

Cognoms, nom (inspector del centre): Berzal Jiménez- Bravo, Antonio 

Adreça electrònica: berzal_ant@gva.es 

Direcció Territorial de València 
 
 

 

5.4. PERSONAL TÈCNIC DE L’INVASSAT ASSIGNAT PER A 
PROPORCIONAR EL SUPORT DEL SPRL AL SEU PLA 

 
 

Persona de suport: Juani Sánchez Piernas 

Telèfon: 963 424457 

Adreça electrònica: sanchez_juapie@gva.es 

 
 

 

5.5. PERSONAL RESPONSABLE DE LES DIFERENTS ÀREES PER A 
L'ELABORACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA EN ELS SERVEIS 
CENTRALS DE LA CONSELLERIA I PERSONAL DE CONTACTE 

 
 

SOTSSECRETARIA 

Cognoms, nom: Coscollà Grau, Eva 
Adreça electrònica: coscolla_eva@gva.es 

 
Cognoms, nom: Cid Antón, Mari de Mar 
Adreça electrònica: cid_mar@gva.es 

mailto:berzal_ant@gva.es
mailto:sanchez_juapie@gva.es
mailto:coscolla_eva@gva.es
mailto:cid_mar@gva.es
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5.6. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS SERVEIS/ACTIVITATS 
ESSENCIALS DESENVOLUPATS QUE ES VEUEN AFECTATS: 

 

En aquest apartat es descriuen les activitats previstes per a la Nova Normalitat en 
funció de les instruccions que es dicten per a l'organització i funcionament dels 
centres docents per al curs 2020-2021. 
  
- Resolucions del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per les quals 

s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que 

imparteixen cadascuna de les etapes i ensenyaments del sistema educatiu durant el curs 

2020-2021. 

 

Mesures per garantir un espai segur per a les persones:  

 

• Comismar Serveis Futurs, com a empresa encarregada de la neteja de 
les instal·lacions de Florida C.F es informada de les mesures 
contemplades en el Pla de contingència en quant a les mesures a adoptar 
pels seus treballadors i a la nova dinàmica en el desenvolupament de les 
seues funcions al llarg del curs escolar 2020-21 (freqüències de neteja, 
protocols, llocs d’especial atenció, etc).  

 

• Es va procedir a la desinfecció i neteja per part de l’empresa COMISMAR 

SERVEIS FUTURS C.V. la primera setmana de setembre. De manera que 

s’han deixat les instal·lacions en condicions per a la seua possible apertura 

a partir del 7 de setembre. 

 

• S’ha intensificat el servei de neteja per tal d’assegurar la desinfecció diària 

de les aules i el seu mobiliari (i dues vegades al dia en el cas de les aules 

que puguen utilitzar-se per la vesprada). L’empresa és coneixedora dels 

torns d’ús d’aules i de patis, i s’ha intensificat la neteja del zones 

especialment sensibles com són els banys.  

 

• S’ha procedit a posar la cartelleria i senyalítica necessària  l’edifici per tal 

de donar a conèixer a totes les persones que accedeixen a l’edifici: 

o Les normes d’accés, utilització dels espais, i de trànsit per l’edifici: 

Sentits d’entrada i eixida, aforament de les aules i altres espais, 

distanciament de seguretat. higiènic sanitàries vigents:  

o Normes higiènic sanitàries: Etiqueta respiratòria, ús de mascareta, 

higiene de mans, distància de seguretat, indicacions per al llavat de 

mans. 

 

• Regulació d’ús d’espais comuns: S’ha inhabilitat el mobiliari en els espai 

comuns per evitat aglomeracions de persones. S’ha regulat l’accés i ús als 

WCs per tal de garantir la distància de seguretat.   

• Mesures de protecció amb barreres físiques per garantir la seguretat 

de les persones en llocs d’atenció al públic.  

• Accions de reorganització d’espais de treball del professorat per tal 

de garantir la distància mínima de seguretat.  
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Mesures per l’organització de l’activitat acadèmica i educativa al curs 2020-

21. 

 

• Tasques de coordinació de l’equip directiu, de coordinació entre el 
professorat de nivell/cicle/seminari, COCOPE i altres que escauen. Es 
dóna continuïtat, atenent als canvis incorporats a la Resolució del 26 de maig, 
a la realització telemàtica de tasques vinculades a la coordinació per a la 
planificació, organització i gestió de l’activitat docent per al curs 2020-21, 
mantenint en la mesura del possible les reunions telemàtiques amb el claustre 
i els equips docents de cada nivell per evitar agrupacions de moltes persones.  

• La presencialitat de l’alumnat durant el curs 20-21 està determinada per les 
instruccions que hi consten a la circular del 8 de juliol de la Conselleria que 
arreplega les premisses per a l'organització del curs 2020 - 2021 en Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat, així com per la Resolució del 28 de juliol 
per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament 
dels centres que imparteixen ESO i Batxillerat durant el curs 2020-2021.  

Sota aquestes directrius, i tenint en compte els espais de què disposem (on 
caben un nombre limitat d’alumnes per garantir la distància interpersonal), 
intentem garantir la màxima presencialitat possible per part de l’alumnat de 
Florida Secundària i queda organitzada de la següent manera:  

 

 
 
 

• Es garanteix la mínima circulació de l’alumnat per l’edifici, mantenint-se la major 
part possible de la seua activitat lectiva en la mateixa aula. 
 

• Es regula l’accés a espais com biblioteca, aules d’informàtica o laboratoris. 
S’inhabilita l’ús dels vestuaris i dutxes. 

 

• L’entrada i eixida de l’alumnat es farà de manera escalonada. Cada nivell té 
assignat un horari d’entrada i un horari d’eixida. És molt important que l’alumnat 
siga puntual per evitar aglomeracions i garantir l’acompliment de les mesures 
sanitàries. Igualment es recomana que l’alumnat siga autònom en les entrades i 
eixides (sense que hi haja acompanyament familiar fins la porta) així com evitar 
romandre en les immediacions del centre fora de l’horari determinat per a cada 
nivell. A l’entrada es mesurarà la temperatura de tot l’alumnat. 
 

• Reunions i entrevistes amb les famílies. Les reunions presencials amb les 
famílies seran, en la mesura d’allò possible, substituïdes per reunions 
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telemàtiques. És per això que el contacte tutor/a-família es farà preferentment a 
través de la via telefònica, mitjançant el correu electrònic o a través d’alguna 
ferramenta de videoconferència que s’empren habitualment a l’escola i que forma 
part del paquet de ferramentes Office de què disposa l’alumnat. Només se citarà 
a famílies en aquells casos en què siga estrictament necessària la seua 
presència; en aquestes ocasions, caldrà seguir estrictament el protocol de 
seguretat per garantir la protecció i la prevenció davant la COVID-19.  

 

• Atenció a l’alumnat fora de l’horari escolar.  En cas que siga necessari atendre 
l’alumnat fora de la jornada lectiva, aquesta atenció es farà a través dels mitjans 
telemàtics (correu/TEAMS).  

 

• La incorporació de l’alumnat al curs 20-21 es farà de manera progressiva, 
atenent a les últimes directrius de Conselleria. S’ha organitzat una jornada de 
benvinguda en un horari especial per a cadascun dels nivells. Així doncs, 
l’alumnat s’incorporarà progressivament durant els dies 7, 8 i 9 de setembre.  

 

 

5.7. IDENTIFICACIÓ D'ESCENARIS I ESTABLIMENT DE MESURES DE 
CONTINGÈNCIA 

 
Les mesures preventives i protectores adoptades per Florida Centre 
d’Ensenyament Secundari per a protegir al seu personal treballador 
segueixen totes les instruccions i recomanacions previstes per l'autoritat 
sanitària en tot moment, i són addicionals i complementàries a la resta de 
mesures preventives implantades ja en el centre de treball, amb motiu del 
compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 
Per a la reincorporació presencial al nostre centre educatiu del personal 
docent i no docent, s'ha identificat en el moment de l’informe l’escenari 
d'exposició següent, en els qual s'han planificat les mesures necessàries per 
a eliminar o minimitzar en tot el possible la potencial exposició a la COVID-
19, tal com han establert les autoritats sanitàries: 

 
 
 

Escenari 3 

BAIXA PROBABILITAT D'EXPOSICIÓ 

Personal empleat en tasques administratives i atenció al públic Personal de 
l'equip directiu 
Personal docent 
Personal 
subaltern 
Personal de neteja: COMISMAR SERVEIS FUTURS) 
Personal de manteniment: GESTION Y CONSULTORIA FLORIDA S.A. 
Personal AL 

Personal d'altres empreses concurrents 

- Jardineria: ALZINETA 

- Ascensors: ALAPONT 

- Climatització: VALFRIMA 

- Tractament de plagues: BIOTEKNIA 

- Baixa tensió: COVERSA 
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REQUERIMENTS 

Utilització de màscares sempre que no es puga garantir la distància de seguretat, 
així com freqüent llavant de mans amb gel hidroalcohòlic. 

Acompliment en la mesura el desenvolupament de les seves tasques de la cartellera 

i senyalització. 

 

5.8. MESURES GENERALS 

 

Les mesures preventives i protectores que s’han adoptat pel nostre centre de 

treball per a protegir al personal treballador segueixen totes les instruccions i 

recomanacions previstes per l'autoritat sanitària en tot moment. En particular 

s’han seguit les següents directrius: 

 

- Gestió de casos covid-19 en els centres educatius d’ensenyaments no 
universitaris de la comunitat valenciana durant el curs 2020-2021. 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (02.09.2020). 

- Actualització (01.09.2020) del Protocol de protecció i prevenció davant la 
transmissió i contagi del SARS-COV-2 per a centres educatius que 
impartisquen ensenyaments no universitaris en els curs 2020-2021 

- El Protocol de Protecció i Prevenció davant la transmissió i contagi del 
SARS-CoV-2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no 
universitaris en el curs 2020-21 de data 29 de juliol de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública i de la Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esport i les mesures elaborades per l’INVASSAT.  

- Model de Pla de Contingència elaborat per la Conselleria d’Educació 
(Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional), amb data 
31.07.2020. 

- Les Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la Covid-

19  per a centres educatius en el curs 2020-2021 de data 22 de juny del 

Ministeri de Sanitat i el Ministeri d'Educació i Formació Professional. 

- Instruccions per a l’elaboració del Pla de Contingència dels centres 

docents, elaborat pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals.  

- Les directrius de bones pràctiques en els centres de treball, que 

s’incorporaran com a document.  

El nostre Pla de contingència vol ser un document pràctic, preventiu, predictiu i 

reactiu, amb l'exposició clara i real de les mesures i compromisos que assumeix 

Florida Centre d’Ensenyament Secundari per a evitar el risc de contagi a les 

persones treballadores i a la comunitat usuària dels nostre serveis. 

 
5.8.1. INCORPORACIÓ PRESENCIAL DEL PERSONAL EMPLEAT 

 
El personal emprat i soci que presta els seus serveis en Florida Centre d’Educació 
Secundària s'incorporarà al seu lloc de treball l'1 de setembre de 2020. 
 
De conformitat amb l'indicat en: 
 

- El document de 22 de juny del Ministeri de Sanitat i del Ministeri d'Educació 
i Formació Professional, en el qual s'estableixen les Mesures de prevenció, 
higiene i promoció de la salut davant la COVID-19 per a centres educatius 
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en el curs 2020-2021, en el Protocol de Protecció i Prevenció  enfront de 
la transmissió i contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius que 
impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-21, de data 
29 de juliol de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i de la 
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport,  
 

- el document enviat l'1 de Setembre 2020, pel Secretari Autonòmic 
d’educació i Formació Professional, “Actualització del protocol de protecció 
i prevenció enfront de la transmissió i el Contagi del sars-cov-2 per a 
centres educatius que impartisquen ensenyaments no Universitaris en el 
curs 2020-2021” 

 
- el document enviat el 3 de Setembre 2020, pel Secretari autonòmic 

d’educació i formació professional, ”Gestió de casos covid-19 en els 
centres Educatius d’ensenyaments no universitaris De la comunitat 
valenciana durant el curs 2020-2021”. 

 
Els treballadors i treballadores amb condicions de salut que els facen més 
vulnerables (malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, 
càncer, immunosupressió, embarassades) poden tornar al treball sempre que la 
seua condició clínica estiga controlada i mantinguen les mesures de protecció de 
manera rigorosa, excepte que tinguen la indicació mèdica de no incorporar-se. El 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals és el que ha d'avaluar l'existència de 
treballadors/es especialment sensibles a la infecció per coronavirus, i d'emetre un 
informe sobre les mesures de prevenció i protecció necessàries. 
 
En tot cas, cal considerar l'indicat en La guia d'Actuació per a la Gestió de la 
vulnerabilitat i el risc en àmbits no sanitaris que figura en l'Annex II del Procediment 
d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l'exposició al Sars-
CoV-2 publicat pel Ministeri de Sanitat (14 de juliol de 2020) que s'adjunta com a 
annex II. 
 
El professorat i personal treballador del centre educatiu  han de verificar diàriament 
el seu estat de salut abans d'acudir en el centre educatiu i comprovar que no tenen 
una temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres antipirètics) ni cap una 
altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, 
congestió nasal, diarrea, vòmits…). 
 
En cas que tinguen símptomes compatibles, no han d'assistir al centre educatiu i 
hauran de contactar amb el seu centre de salut i amb el seu servei de prevenció de 
riscos laborals.. 
 
En qualsevol cas, no poden accedir en el centre educatiu les persones que es troben 
en alguna de les circumstàncies següents: 

o En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19. 
o Quan es troben en situació d'aïllament per haver sigut positius per a la 

COVID-19. 
o En cas que s'estiga esperant el resultat d'una PCR o una altra prova de 

diagnòstic molecular. 
o En cas d'estar en quarantena domiciliària per a ser contacte estret 

d'alguna persona diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes 
compatibles. 
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5.8.2. INCORPORACIÓ DE L'ALUMNAT 
 

Després de la situació de crisi sanitària i social viscuda, l'acolliment de l'alumnat serà 
un aspecte clau a cuidar sobretot per a l'alumnat amb situacions de major 
vulnerabilitat emocional i social, i es tractarà d'evitar que es donen situacions 
d'estigmatització en relació a la COVID-19. 
 
Durant el curs 2020-2021 FLORIDA SECUNDÀRIA extrema les mesures de salut i 
seguretat a conseqüència dels possibles escenaris que es puguen produir d'acord 
amb l'evolució de la situació sanitària provocada per la COVID-19.  En aquest sentit, 
les famílies, o el mateix alumnat en cas de ser major d'edat, hauran d'emplenar una 
declaració responsable que s'adjunta com a Annex III, per a garantir el seu 
compromís amb el compliment de les normes de salut i higiene per a l'alumnat, 
d'acord amb els protocols determinats en aquest pla de contingència. 
 
La família o representants legals de l'alumne o alumna, o l'alumnat major d'edat, han 
de verificar diàriament el seu estat de salut en el domicili, abans d'acudir en el centre 
educatiu i comprovar que no tenen una temperatura per damunt de 37,5°C (sense 
haver pres antipirètics) ni cap una altra simptomatologia que puga estar associada 
amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits…). La clínica és 
poc específica i pot ser comuna a altres infeccions pediàtriques, raó que justifica que 
la febre siga sempre un criteri perquè els/les escolars no acudisquen en el centre 
educatiu. En cas que tinguen símptomes compatibles, els i les alumnes, no han 
d'assistir en el centre educatiu. La família haurà de contactar amb el centre de salut 
(figura en la targeta SIP). L'equip que faça el seguiment del xiquet/a indicarà quan 
pot reprendre l'activitat educativa presencial. 
 
En l'alumnat que presente condicions de salut que els faça més vulnerables, com 
per exemple malalties cròniques de complexitat elevada que es puguen ofendre pel 
SARS-CoV-2, es valoraran de manera conjunta amb la família/tutors i l'equip 
pediàtric les implicacions de reprendre l'activitat educativa presencial en el centre 
educatiu. 
 

 
5.8.3. INSTRUCCIONS I CANALS DE COORDINACIÓ 

 

Instruccions per a la coordinació i gestió de casos 

La direcció del centre ha establert els canals de comunicació (email i/o comunicació 
telefònica al centre educatiu) perquè qualsevol personal soci o treballador, i alumnat 
que presente simptomatologia que poguera estar associada amb la COVID-19 i 
aquells que han estat en contacte estret sense guardar la distància de seguretat de 
1,5 metres ho comuniquen. 

 

S'ha establert un procediment per a separar a l'alumnat o personal soci/treballador 
amb símptomes en el centre educatiu mitjançant l'habilitació d'una dependència o 
local d'aïllament temporal en el centre, “Espai COVID-19), dotada dels recursos 
materials necessaris. 
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a. Actuació quan un alumne/a inicia símptomes compatibles amb la COVID-
19 en el centre: 

 

• La persona que haja detectat el cas sospitós, haurà de comunicar la situació 
al Responsable COVID-19 en el centre educatiu i el conduirà a l’espai 
COVID-19, llevat que siga una persona vulnerable o de risc, justificada pel 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals. En aquest cas, serà el coordinador 
o coordinadora COVID-19 qui designe una altra persona per a realitzar 
aquesta tasca fins que la família arribe al centre. 

o Se li ha de col·locar a l’alumne/a una mascareta quirúrgica quan tinga 
més de 6 anys i, si és possible, a partir dels 3 anys; sempre que no hi 
haja contraindicació per a usar-la. La persona que acompanye el cas 
sospitós haurà de portar l’equip de protecció individual adequat:  

• mascareta higiènica o quirúrgica, si la persona amb 
símptomes en porta  

• mascareta FFP2 sense vàlvula, si la persona amb 
símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica 
(xiquets menors de 6 anys, persones amb problemes 
respiratoris, que tinguen dificultat per a llevar-se la 
mascareta per elles mateixes o que tinguen alteracions de 
conducta que en facen inviable l’ús), a més d’una pantalla 
facial i una bata d’un sol ús. 

(el centre haurà de disposarà d’estoc d’aquest material per a les situacions en què 
es requerisca un EPI per a l’atenció d’un cas sospitós). 

 

o En cas que l’alumne/a siga major d’edat, s’ha de dirigir al seu domicili per a 
procedir a l’aïllament i evitar, en la mesura que siga possible, el transport 
públic col·lectiu. 

o La recollida de l’alumne/a per la família s’ha de fer al més aviat possible i a 
l’entrada del centre educatiu, i s’ha de procurar que el transport es faça en un 
vehicle particular i no en transport públic col·lectiu. 

o Si l’alumne/a presenta símptomes de gravetat (dificultat respiratòria, afectació 
de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, 
confusió, tendència a adormir-se) i es considera necessari, el responsable 
COVID-19 al centre educatiu haurà de contactar amb el referent per a COVID-
19 del centre d’atenció primària a què està adscrit el centre educatiu, per a 
atendre la urgència i valorar la derivació al centre hospitalari, o trucar al telèfon 
112. 

 

b. Actuació quan un/a alumne/a comença a tindre símptomes compatibles 
amb la COVID-19 fora de l’horari escolar. 

 

o Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, 
la família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu centre 
d’atenció primària, perquè es valore la situació i es duguen a terme les accions 
pertinents. En cas de tindre atenció fora del sistema públic, acudirà al seu 
centre d’atenció primària habitual o servei d’urgències de referència. 

o Així mateix, la família o la persona amb símptomes informarà el centre 
educatiu a primera hora del dia següent hàbil. 
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c. Actuació quan un professional del centre educatiu comença a tindre 
símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre. 

 

o En cas que la persona amb símptomes exercisca en un centre educatiu, haurà 
d’informar de la seua situació al director/a del centre i haurà de dirigir-se al 
seu domicili per a procedir a l’aïllament, si pot ser en vehicle particular i no en 
transport públic col·lectiu. 

o S’haurà de posar en contacte amb el seu centre de salut d’atenció primària i 
n’haurà de seguir les instruccions.  

o En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afecció de l’estat general per 
vòmits o diarrea molt freqüent, dolor abdominal intens, confusió, tendència a 
adormir-se) contactarà amb el 112 o amb el centre d’atenció primària a què 
està adscrit el centre educatiu, per a atendre la urgència i valorar la derivació 
al centre hospitalari. 

 

d. Actuació quan un professional del centre educatiu comença a tindre 
símptomes compatibles amb la COVID-19 fora de l’horari escolar. 

 

o Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, 
la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu centre de salut 
d’atenció primària o el seu centre d’atenció sanitària habitual en cas de tindre 
l’atenció fora del sistema públic, o servei d’urgències de referència, perquè es 
valore la situació i es duguen a terme les accions pertinents. 

o També s’haurà de posar en contacte amb el seu responsable directe per a 
seguir-ne les instruccions. 

 

 

Canals de comunicació i formació 

Es proporcionarà informació i formació a l'alumnat i al personal del centre sobre les 
mesures contemplades en el Pla. 

 

Quant a l’alumnat el professorat tutor realitzarà recordatoris a l'inici del matí sobre 
les mesures bàsiques fins que les noves rutines siguen assumides per la comunitat 
escolar. 

 

S'informarà mitjançant cartelleria i a les tutories sobre: les mesures d'higiene 
personal, periodicitat de la rentada de mans en el centre, mesures d'etiqueta 
respiratòria, la necessitat d'evitar compartir objectes (material escolar) o establir 
neteja després de l'ús d'útils i/o eines, i distància de seguretat que hauran de 
mantindre. 

 

El pla de contingència estarà disponible per a les persones treballadores del centre 
a l’espai d’intranet de la cooperativa. 

 

Les famílies també rebran l’enllaç per poder accedir i consultar aquest pla de 
contingència. 

 

 

 

 

 



 

17 
 

5.8.4. INSTRUCCIONS GENERALS QUE S'HAURAN DE GARANTIR 
PER A LA PREVENCIÓ DE LA COVID-19 

S’han desenvolupat les instruccions, indicacions i senyalització (ANNEX IV, ANNEX 
V, ANNEX VII, ANNEX IX) següents: 

a DESPLAÇAMENTS 

i. En el desplaçament al/del centre educatiu: 

o S'han organitzat torns d'entrada i d'eixida al centre de treball tant de 

l'alumnat com del personal, i evitar així les aglomeracions. 

o Les persones acompanyants de l'alumnat, tant en l'entrada com en 

l'eixida, han de romandre en l'exterior del centre, evitar les 

aglomeracions i guardar la distància física de seguretat. 

 

ii. Entrades i eixides al centre educatiu. 
 

o S’han diferenciat zones d'entrada i eixida a l’edifici.  

o S’ha flexibilitat l'entrada i eixida de l'alumnat per classes, evitant així la 
concurrència de persones en corredors o punts comuns del centre. 

o Es prendrà la mesura de la temperatura corporal a l’entrada pel matí 
 

iii. Desplaçaments pel centre educatiu. 
 

o Es reduirà al mínim els desplaçaments de grups d'alumnat pel centre 
facilitant en la mesura del possible que siguen el professorat qui acudisca 
a l'aula de referència. 

o El trànsit d'alumnat per l'interior de l'edifici i escales es farà de forma 
ordenada i mantenint la distància de seguretat. S’indica la conveniència de 
circular sempre per la zona indicada per a cada direcció (“carril o camí 
dret”).  

o Es procedirà d'igual forma en les escales, que s’han diferenciat de pujada i 
baixada, i s'indicarà la recomanació, en la mesura del possible, de no tocar 
els passamans o baranes. En les escales es recomana deixar una distància 
de quatre escalons entre persones que pugen o baixen. 

o Es procurarà l'accés ordenat a les aules, que estaran obertes, mantenint la 
distància de seguretat (1,5 metres) entre l'alumnat assistent. 

o Quan siga possible, es farà ús dels espais a l’aire lliure per a la realització 
de les activitats educatives i d’oci. 

 

b EN EL CENTRE EDUCATIU: 

i. Tasques de gestió administratives i reunions amb personal aliè al 

centre que s'hagen de realitzar de manera imprescindible al centre 

educatiu 

- S’han establert els mitjans telemàtics necessaris a fi d'evitar la concurrència de 

pares i mares al centre educatiu. Només en casos necessaris, s’ha establert un 

sistema de cita prèvia, en què s’indica el dia i l'hora d'atenció. S’ha comunicat 
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l'obligació d'entrar al centre amb màscara respiratòria. 

- S’han facilitat també instruccions d’ús obligatori de mascareta respiratòria i 

recomanacions d'higiene personal de mans abans de l'entrada al centre, 

indicacions que hauran de seguir i que han sigut establides pel centre. 

- S'ha restringit els moviment de personal aliè el màxim possible, i el públic en 

general s’haurà de quedar en l'exterior de l'edifici guardant la distància de 

seguretat. 

- De la mateixa manera, s’han generat itineraris de recorregut en els edificis, com 

ara: marcar sentits de recorregut en corredors (anada/tornada), ús d'escales 

(només pujada/només baixada), accessos (en portes diferenciades d'entrades i 

eixides), portes (personal o usuaris), i uns altres similars, per a evitar que les 

persones es creuen. S'elaborarà una instrucció en la qual s'establirà la regulació 

de la circulació de les persones pel centre. 

II. Instruccions generals sobre mesures de protecció i higiene 

individual en el centre educatiu. 

 
Respecte a l'ús de màscares s'estarà al que es disposa en l'apartat 1.3 de la 
RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de 
l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció davant la Covid-19 
(DOGV 18/07/2020).  
 
L'obligació de l'ús es refereix a màscares, preferentment higièniques i quirúrgiques, 
així com al seu ús adequat, és a dir, que ha de cobrir des de la part del septe nasal 
fins a la barbeta inclosa.  
 
No es permet l'ús de màscara amb vàlvula exhalatòria, excepte en l'àmbit 
professional per al cas en què aquest tipus de màscara puga estar recomanada. 

• Alumnat de Educació secundària i Batxillerat: ús obligatori de 

mascareta i mantenint la distància interpersonal d'almenys 1,5 metres. 

• Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat, i qualsevol 

persona treballadora del centre: ús obligatori de mascareta i 

mantenint la distància interpersonal d'almenys 1,5 metres. 

 

Màscares semitransparents: el professorat que atenga l’alumnat amb 
discapacitat auditiva podrà utilitzar màscares semitransparentes, que 
compleixen amb la norma UNE 0065:2020 i, per tant, es consideren com 
una màscara higiènica, sempre que l'alumnat al qual atenga porte 
màscara higiènica o quirúrgica. 
 

o S’ha garantit el repartiment dels equips de protecció respiratòria per al 

personal treballador del centre educatiu. 

o El centre compta amb màscares quirúrgiques per a utilitzar en el cas que algú 

inicie símptomes, mentre s'activa el seu aïllament i aplicació de protocol de 

gestió de casos. 

o A més compta amb màscares higièniques per a tot el personal del centre i, en 
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cas de necessitat disposarà de màscares higièniques/quirúrgiques per a 

l'alumnat (oblit, deterioració o altres contingències) 

o El personal aliè al centre de treball, el personal concurrent en el centre de 

treball, l'alumnat i tot el personal treballador del centre haurà de portar 

màscara de protecció respiratòria, amb les excepcions indicades 

anteriorment. El seu ús de manera adequada és una mesura complementària 

i no ha de ser un reemplaçament de les mesures preventives establides, per 

exemple, distanciament físic, etiqueta respiratòria, higiene de mans i evitar 

tocar-se la cara, el nas, els ulls i la boca, ja que un mal ús pot comportar més 

risc de transmissió. 

o Aconsellem evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que les mans faciliten 

la transmissió, així com evitar donar-se la mà. 

o En tossir o esternudar, cal cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat i usar 

mocadors d'un sol ús per a eliminar secrecions respiratòries i tirar-los després 

del seu ús. 

o A diferents espais comuns i higiènics hi consten les instruccions a seguir per 

a la correcta rentada de mans i la ubicació dels gels hidroalcohòlics (entrada 

del centre, banys, entrada de les aules o portes interiors d'entrada del pati o 

gimnàs, a l'interior de les sales de reunions o del professorat, etc.) 

o S’ha ordenat la gestió de residus amb poals de fem amb tapa i pedal. 

o Es disposa de tota la cartelleria necessària, imprescindible per a oferir el 

màxim d'informació general i s'establiran les zones i dependències del centre, 

que permeta a tot el personal treballador del centre, alumnat i personal aliè al 

centre, seguir les mesures de prevenció de contagis de la COVID-19 

establides. 

 

 

III.  Instruccions generals sobre mesures de protecció col·lectives 

 

• Interaccions amb persones externes a l'organització del centre 
educatiu. 

- Es reduirà el nombre d'interaccions amb personal aliè a l'organització i visites 
al centre d'altres professionals excepte l'estrictament imprescindible. En cas 
necessari es facilitarà que l'acció puga desenvolupar-se de manera 
telemàtica. S'evitaran gestos d'afecte o cortesia social amb els usuaris que 
suposen contacte físic, inclòs el fet de donar la mà. 

- La comunicació amb les famílies i responsables legals de l'alumnat o 
d'aquests amb el professorat o equip directiu es realitzarà de manera 
preferent per telèfon, correu electrònic, missatges o correu ordinari i es 
facilitarà que el màxim de gestions puga realitzar-se de manera telemàtica. 

-  

• Reorganització dels espais i grups educatius del centre. 
 

S’han organitzats el grups, d’acord a les directrius de Conselleria, intentant 

assegurar la màxima presencialitat.  



 

20 
 

 

a. Presencialitat total (Grups en aules mantenint distanciament de 

seguretat de 1,5m) 

 

o 1r ESO: 4 grups de 22-23 alumnes 

o 2n ESO: 4 grups de 22-23 alumnes 

o 3r PMAR: 1 grup de 14 alumnes 

o 4r PR4: 1 grup de 16 alumnes 

o 1r BATXILLERAT (1r trimestre): 3 grups de 33-35 alumnes: 

▪ En assignatures troncals grup complet en aules mantenint 

distància interpersonal de seguretat. 

▪ Subgrups en modalitats 

o 2n BATXILLERAT (2n i 3r trimestre):  

▪ En assignatures troncals grup complet en aules mantenint 

distància interpersonal de seguretat. 

▪ Subgrups en modalitats 

 

b. Semipresencialitat (Subdivisió dels grups i assistència al centre 3 i 2 

dies en setmanes alternes) 

 

o 3r ESO: Grups de 26-28, dividits en subgrups, en aules amb 

distanciament interpersonal de seguretat, i subgrups vinculats a 

modalitats.  

o 4n ESO: Grups de 26-28, dividits en subgrups, en aules amb 

distanciament interpersonal de seguretat, i subgrups vinculats a 

modalitats. 

o 1r BATXILLERAT (2n i 3r trimestre): 3 grups de 33-35 alumnes, dividits 

en subgrups, en aules amb distanciament interpersonal de 1,5m. de 

seguretat, i subgrups vinculats a modalitats. 

o 2n BATXILLERAT (1r trimestre): 3 grups de 33-35 alumnes, dividits en 

subgrups, en aules amb distanciament interpersonal de 1,5m. de 

seguretat, i subgrups vinculats a modalitats. 

 

• Reorganització de temps i espais de patis. 
 

S’evitarà l’ús d’espais interiors per part de l’alumnat al llarg del temps de pati.  S’han 
inhabilitat espais que afavorien els agrupaments dins de l’edifici.  
 
L’ús de l’espai de biblioteca en el temps del pati es farà seguint les instruccions de 
aforo, distanciament interpersonal i normes d’ús d’aquest espai que seran indicades 
per la persona responsable de la biblioteca.  
 
 
Cada nivell té un horari diferenciat de pati i també un espai assignat. Des de 
consergeria s’informarà per megafonia del començament de cada pati. 
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• Organització de la higiene del centre educatiu. 

- La direcció del centre coordinarà amb els responsables de l'empresa, la neteja 

i desinfecció principalment de les superfícies o zones de major contacte i 

afluència d'alumnat: 

o Hi ha dispensador de gel desinfectant en totes les aules, que es 

combinarà amb un torn de rentada de mans amb aigua i sabó, 

per a sumar un total de 5 moments d’higiene de mans.   

o S’ha previst una neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys 

una vegada al dia, i es reforçarà en aquells espais que el 

necessiten en funció de la intensitat d'ús. Es tindrà especial 

atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més 

freqüents com a poms de portes, taules, mobles, passamans, 

sòls, telèfons, penjadors, i altres elements de similars 

característiques. 

o L’ús de patis i espais esportius per a l’activitat esportiva, es farà 

seguint les mesures de higiene, i desinfecció d’espais i materials 

que apliquen a tot el centre després de cada ús.  

o En tots els banys del centre hi haurà dispensadors de sabó i paper 

disponible per a l'eixugada de mans, o en defecte d'això, gel 

hidroalcohòlic, i l’alumnat haurà de llavar-se acuradament les mans 

cada vegada que facen ús del lavabo. 

o En finalitzar cada franja de pati, es procedirà a la desinfecció dels 

banys per part del servei de neteja. 

 

o En la neteja i higiene se seguiran les pautes següents: 

 

- S'utilitzaran desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) acabada 

de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que 

es troben en el mercat i que han sigut autoritzats i registrats pel 

Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquests productes sempre es 

respectaran les indicacions de l'etiqueta. 

- Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de 

protecció utilitzats es rebutjaran de manera segura, i es procedirà, 

PATI 1 PATI 2 PATI 3 PATI 4 
PATI 0 I 

EXTERIORS 

1r ESO A 1r ESO B 1r ESO C 1r ESO D 

  Batxillerat 
 

2n ESO A 2n ESO B 2n ESO C 2n ESO D 

3r ESO A (meitat) 
3r ESO B (meitat) 

3r ESO C (meitat) 
3r ESO PMAR 

4t ESO A (meitat) 
4t ESO B (meitat) 

4t ESO C (meitat) 
4t ESO PR4 
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posteriorment, a la rentada de mans. 

- Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball 

en cada canvi de torn amb especial atenció al mobiliari i altres 

elements susceptibles de manipulació, sobretot en aquells utilitzats 

per més d'un treballador. 

o Es donarà prioritat a la ventilació continuada dels espais sempre 

que siga possible. En qualsevol cas, s’assegurarà, com a mínim, la 

ventilació de 15 minuts abans i després de cada torn diari, i durant 

els patis. En tot cas, es seguiran les instruccions i 

recomanacions detallades a l’ANNEX IX. Indicacions Seguretat 

COVID i Confort tèrmic. 

o En la mesura que siga possible es mantindran les taules lliures de 

papers o d'altres objectes per a facilitar la seua neteja diària. 

o Les aules que són utilitzades per diferents grups disposaran de 

solucions hidroalcohòliques i de neteja per desinfectar les 

superfícies i recursos després de cada ús. 

o Els mocadors d'un sol ús que el personal i l'alumnat empre per a 

l'eixugada de mans o per al compliment de l’etiqueta respiratòria 

seran rebutjats en papereres amb bossa o contenidors protegits 

amb tapa i, si pot ser, accionats per pedal, també es depositarà el 

material d'higiene personal (màscares, guants de làtex, etc.). 

Aquestes papereres seran netejades de manera freqüent. 

 

• Coordinació amb empreses concurrents 
Amb la finalitat de complir el que es disposa en l'article 24 de la Llei 31/1995, de 
prevenció de riscos laborals, i en el Reial decret 171/2004, a través de les vies de 
comunicació apropiades, es proporcionarà a les empreses alienes contractades la 
informació sobre els riscos que puguen afectar les activitats desenvolupades en 
aquestes, les mesures referides a la prevenció d'aquests riscos i les mesures 
d'emergència que han d'aplicar. 
 
En el cas especial que ens ocupa, òbviament, es farà especial incidència en les 
mesures relacionades amb la protecció enfront de la COVID-19. 
 
Les empreses que intervenen en el centre facilitaran al seu personal la formació i les 
mesures preventives obligatòries, que estiguen indicades per les normes sanitàries, 
per a protegir-lo individualment. 
 
Per tal de tindre una correcta coordinació amb les empreses concurrents, 
s’habilitaran uns canals efectius d’intercanvi d'informació i de comunicació freqüent 
davant qualsevol canvi que es done. 
 
 



 

ANNEX I: Descripció de les mesures a implantar:  
 

1 - Formació/ Informació  9 - Neteja i desinfecció 

2 - Distanciament 10 - Higiene personal 

3 - Barreres físiques 11 - Gestió de residus 

4 - Limitació d'aforament 12 - Ventilació 

5 - Senyalització 13 - Coordinació d'activitats empresarials 

6 - Protecció individual 14 - Organitzativa 

7 - Redistribució de torns  

8 - Teletreball   

 
 

Ordre 
Tasca /Activitat / 

Recinte 

Escenari 
(1, 2 i 3) Tipus de mesura 

(codificació) 
Descripció de les mesures a implantar 

1 2 3 

1 

ZONA ACCÉS/EIXIDA 
EDIFICI 

3 1.- Formació/Informació 
5.- Senyalització 

Es disposaran cartells informatius de no permesa l'entrada a les persones que presenten 
símptomes compatibles amb SARS-CoV-2. 

2 3 1.- Formació/Informació 
5.- Senyalització 

Es disposaran cartells informatius en tot el centre de treball, especialment en les zones 
d'accés/eixida i zones comunes sobre higiene de mans, etiqueta respiratòria i distància de 
seguretat (Cartelleria: FPRL_GT_03_S05, FPRL_GT_03_S05, FPRL_GT_03_S02, 
FPRL_GT_03_S13). 

3 3 2.- Distanciament A més del personal treballador del centre i de l'alumnat, únicament accediran al centre les 
persones que es comprove tinguen la citació, en data i hora, i de manera individualitzada, 
excepte aquells casos en els quals es tracte d'un adult acompanyat per una persona amb 
discapacitat, menor o major. Indicant-los que romandran en les instal·lacions el temps 
imprescindible per a la realització de les gestions pròpies del procediment.                                                                                                                                                                                   

4 3 2.- Distanciament S'establirà un ús diferenciat per a l'entrada i l'eixida del centre educatiu. 



 

Ordre 
Tasca /Activitat / 

Recinte 

Escenari 
(1, 2 i 3) Tipus de mesura 

(codificació) 
Descripció de les mesures a implantar 

1 2 3 

5  
3 

 
6.- Protecció Individual 

Es donaran les degudes instruccions perquè tot el personal que accedisca al centre educatiu 
(personal treballador del centre, personal concurrent, alumnat, usuaris, etc.) accedisca al 
centre amb protecció respiratòria amb les excepcions previstes en la normativa. 

6 3 10.- Higiene Personal Es col·locarà dispensador de solució hidroalcohòlica en les zones d'accés i eixida del centre, 
a les entrades de les aules o en punts estratègics per a garantir correcta higiene de mans. 

7 3 10.- Higiene Personal Es donaran les degudes instruccions perquè tot el personal que accedisca al centre educatiu 
(personal treballador del centre, personal concurrent, alumnat, usuaris, etc.) realitze una 
correcta higiene de mans (on realitzar-la, amb quina periodicitat, com…). 

8 3 11.- Gestió de residus Es disposarà de contenidor amb tapa i pedal per a rebutjar paper d'un sol ús en la zona 
d'accés/entrada. 

9 3 14.- Organitzativa Es donaran les instruccions precises perquè totes les portes d'accés al centre i les interiors 
romanguen obertes a fi d'evitar tindre contacte amb superfícies sempre que siga possible. 

10 

TOT EL CENTRE DE 
TREBALL 

3 2.- Distanciament 
5.- Senyalització 

S'organitzarà i senyalitzarà la circulació de persones i haurà de modificar-se, quan siga 
necessari, amb l'objectiu de garantir la possibilitat de mantindre les distàncies de seguretat. 

11 3 2.- Distanciament Es prendran mesures per a minimitzar el contacte entre les persones procurant mantindre la 
distància de seguretat d'1,5 metres. 

12 3 2.- Distanciament Aules. Es redistribuiran els espais (mobiliari, prestatgeries, etc.) per a mantindre la distància 
de seguretat d'1,5 metres. 

13 3 2.- Distanciament Es garantirà la distància de seguretat en tots els despatxos, departaments didàctics i zones 
de treball. 

14 3 2.- Distanciament 
5.- Senyalització 

9.- Neteja i desinfecció 

Laboratoris, aules específiques i tallers, sales d'audició o aules de dansa. S'empraran 
únicament els llocs que permeten mantindre la distància de seguretat d'1,5 metres. Se 
senyalitzaran els llocs que no puguen ser ocupats. En finalitzar cada sessió es netejarà i 
desinfectarà el material emprat i els llocs emprats. 

15 3 6.- Protecció Individual Es facilitaran màscares higièniques per a tot el personal del centre i, en cas de necessitat es 
disposarà de màscara higiènica/quirúrgica per a l'alumnat (oblit, deterioració o altres 
contingències). 



 

Ordre 
Tasca /Activitat / 

Recinte 

Escenari 
(1, 2 i 3) Tipus de mesura 

(codificació) 
Descripció de les mesures a implantar 

1 2 3 

16 3 9.- Neteja i desinfecció S'ha establit una instrucció de treball específica en la qual s'indica el reforç de la neteja i es 
concreten les zones, llocs, elements superficials a incidir, la freqüència de neteja diària de 
cadascun d'ells i responsables de comprovació de les mesures. Està inclosa una política 
intensificada de neteja i desinfecció per a quan existisca evidència d'un cas o contacte estret. 

17 3 11.- Gestió de residus Es disposaran contenidors amb tapa i pedal, o amb doble bossa, per eliminar paper d'un sol 
ús en els lavabos i en la dependència destinada a confinament de personal amb símptomes. 
La bossa de fem de les papereres dels llocs de treball ocupats es retirarà diàriament amb els 
seus residus per a la seua gestió adequada. 

18 3 12.- Ventilació Es modificarà el funcionament dels sistemes de ventilació dels equips a fi de garantir la 
màxima ventilació de totes les estades i aconseguir una adequada qualitat d'aire. Per a això 
se seguiran les recomanacions establides en el SPRL_DTPRL_06. 

19 3 13.- Coordinació d'activitats 
empresarials 

S'establirà un procediment de treball específic per a la realització de la neteja en el qual 
s'indiquen les zones, llocs, elements superficials a incidir, la freqüència de neteja diària de 
cadascun d'ells i responsables de comprovació de les mesures. 
Se sol·licitarà la intensificació d'aquestes tasques de manera que s'incidisca sobre elements 
de treball com: taules de treball, taules i cadires d'alumnat, prestatgeries, taulells i taules 
d'atenció al públic, teclats i pantalles d'ordinadors, passamans, telèfons, pantalles tàctils, 
lavabos, mobiliari d'ús públic, polsadors i botoneres d'ascensors, filtres del sistema de 
climatització, papereres de pedal per al material d'higiene, etc. 

20 3 14.- Organitzativa S'establirà la coordinació d'activitats empresarials amb les empreses concurrents (neteja i 
seguretat) i establir reunions periòdiques amb els responsables de les empreses i amb el 
personal treballador del centre, a fi d'informar de les mesures adoptades en el centre i el 
compliment de les mateixes pel personal concurrent. 
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DEPENDÈNCIA PER 
A PERSONAL AMB 

SÍMPTOMES 

3  
 

14.- Organitzativa 
5- Senyalització 

10.- Higiene Personal 
6.- Protecció individual 

S'habilitarà un espai tancat i pròxim a un lavabo, que es destinarà exclusivament per a ser 
emprat com a espai d'aïllament temporal, es disposarà en el seu interior de productes 
d'higiene de mans, i un contenidor amb pedal i bossa de plàstic dins, En l'exterior d'aquesta 
estada es disposarà de contenidor per a residus tancat. Aquesta estada estarà senyalitzada 
a la seua porta d'accés Si algun membre del personal presentara símptomes compatibles 
amb la COVID-19, se li dotarà de màscara quirúrgica i romandrà en l'espai habilitat com a 



 

Ordre 
Tasca /Activitat / 

Recinte 

Escenari 
(1, 2 i 3) Tipus de mesura 

(codificació) 
Descripció de les mesures a implantar 

1 2 3 

aïllament temporal fins que puga abandonar el seu lloc de treball, a més d'activar el protocol 
de neteja i ventilació del seu lloc de treball. Es disposarà de cartelleria FPRL_GT_03_S01, 
FPRL_GT_03_S02, FPRL_GT_03_S03 i FPRL_GT_03_S10. 
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ZONES COMUNES 
(corredors, 

ascensors, sala de 
professors, sales de 
juntes, despatxos de 

reunions, sala 
d'actes, departaments 
didàctics, biblioteques 

i menjador) 

 
3 

 
5.- Senyalització 

Es potenciarà l'ús d'infografies, cartells i senyalització que fomente el compliment i 
comprensió de les mesures de prevenció i higiene. Es cuidarà que aquesta informació es 
mantinga actualitzada en el cas que canvien les indicacions de les autoritats sanitàries. Es 
disposarà cartelleria per a zones comunes. 
FPRL_GT_03_S02, FPRL_GT_03_S03 FPRL_GT_03_S04, FPRL_GT_03_S06, 
FPRL_GT_03_S07, FPRL_GT_03_S08, FPRL_GT_03_S9, FPRL_GT_03_S10 i 
FPRL_GT_03_S13. 

23  
3 

 
5.- Senyalització 

Es disposarà cartelleria per a recordar l'aforament màxim permés i la prioritat d'ús de 
l'ascensor per una persona, i especialment, per a persones amb problemes de mobilitat, 
embarassades, etc., amb FPRL_GT_03_S08. Se senyalitzarà en el sòl la distància d'espera. 

24 3 10.- Higiene Personal Es distribuiran dispensadors de solucions hidroalcohòliques en despatxos, zones comunes 
com: sala de reunions, sales de juntes, entrada de la sala d'actes, i en l'entrada de les 
lavabos, per a garantir correcta higiene de mans. 

25 3 5.- Senyalització Es prioritzarà l'ús dels ascensors per a les persones amb mobilitat reduïda. L'ocupació 

màxima serà d'una persona en cas d'adults i dues persones en cas de menors i 

acompanyant. 

26 3 14.- Organitzativa Les portes de les zones comunes romandran obertes, en la mesura que siga possible. 

27 3 14.- Organitzativa S'establirà el flux de circulació en els corredors i zones comunes. En les vies de circulació, 
sempre que l'ample de la mateixa ho permeta, definir sentits de circulació separats, almenys, 
per la distància de seguretat d’1,5 metres i senyalitzar el sentit de circulació. En aquells 
corredors que no es puga complir la mesura anterior i existisca una via alternativa per a 
recórrer el sentit contrari, se senyalitzarà el sentit únic. En cas d'impossibilitat, s'informarà el 
personal treballador i a l'alumnat i s'identificarà amb la senyalització de prioritat de pas. 

28 3 2.- Distanciament Sala de juntes, sala de professorat i despatxos de reunions. Per a limitar el nombre de 
persones presents en un espai simultàniament, es realitzaran les reunions presencials 



 

Ordre 
Tasca /Activitat / 

Recinte 

Escenari 
(1, 2 i 3) Tipus de mesura 

(codificació) 
Descripció de les mesures a implantar 

1 2 3 

necessàries, en aquest cas es deixarà dos seients entre persones o distància suficient, 
procurant mantindre la distància de seguretat lineal d'almenys 1,5 m. Quan això no siga 
possible, tot el personal disposarà i usarà màscares. 

29 3 2.- Distanciament 
4.-Limitació d’aforament 

5.- Senyalització 

Sales de reunions, biblioteca i sala d'actes. Es deixarà dos seients entre persones, una 
vegada calculat l'aforament màxim permés. Entre files es disposaran els seients permesos 
en diagonal. S'intentarà deixar lliure la primera i última fila, així com els seients contigus als 
corredors, procurant mantindre la distància de seguretat d’1,5 m. 
A les biblioteques, podran dur-se a terme activitats culturals i d'estudi en sala, sempre que 
no se supere l'aforament del 75% i es mantinga la distància interpersonal d’1,5 m. L'ús de la 
màscara serà obligatori en tot moment. Senyalitzar l'aforament i col·locar cartells informatius 
sobre mesures higièniques i sanitàries per al correcte ús dels serveis bibliotecaris. 

30 3 14.- Organizativa 

7.- Redistribució de 

torns 

Menjador. Es podrà utilitzar per a altres tasques. 
A més, s'ha de respectar la distància interpersonal d’1,5 metres. La disposició de les taules i 
cadires hauria de ser de tal forma que possibilite el compliment de la distància de seguretat. 
En el cas dels grups de convivència estables que vagen a utilitzar el menjador, en els quals 
no serà necessari respectar la distància de seguretat entre membres del mateix grup, però 
sí que s'haurà de mantindre una distància de seguretat amb la resta de grups, podent 
complementar-se amb separacions de superfície de material no porós. 
Organització d'entrades i eixides del menjador de manera escalonada, evitant l'aglomeració 
del personal i la coincidència massiva de personal docent, no docent i alumnat. Quedaran 
definides i senyalitzades les zones de circulació. 

31 3 14.- Organitzativa 
2.- Distanciament 

10.- Higiene Personal 

6- Protecció individual 

Menjador: Els menjadors que compten amb autoservei, haurà d'evitar-se la manipulació 
directa dels productes per part de l'alumnat i el personal treballador. Aquest servei ho 
realitzarà personal treballador de menjador llevat que es tracte de productes envasats 
prèviament, amb totes les mesures d'higiene i prevenció de riscos de contagi enfront de la 
Covid-19. 
El personal de menjador que realitze el servei en taula haurà de guardar la distància de 
seguretat, en la mesura que siga possible. Utilitzarà sempre màscara durant les tasques 
d'emplatat i atenció al comensal. 



 

Ordre 
Tasca /Activitat / 

Recinte 

Escenari 
(1, 2 i 3) Tipus de mesura 

(codificació) 
Descripció de les mesures a implantar 

1 2 3 

L'alumnat i personal docent i no docent també utilitzarà en tot moment la màscara per al 
desplaçament pel menjador, excepte durant la ingesta de l'aliment. 

32 3 9- Neteja i deinfecció Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o mantellera, entre 
altres, s'emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fora possible, lluny de zones de 
pas de l'alumnat i personal treballador. 
El protocol de neteja s'estendrà també a les zones de la cuina on es netejarà periòdicament 
tota la vaixella, coberteria, cristalleria en el rentavaixella. 
Es prioritzarà l'ús de productes monodosi d'un sol ús, per a dispensació de tovallons, 
vinagreres, setrills o altres utensilis similars, o bé, podran ser servits per personal del 
menjador. 

33 

 
 

LAVABOS 

3 4- Limitació d’aforament 

12- Ventilació 

Els lavabos hauran de tindre una ventilació freqüent. Quan siga possible i dispose de 
finestres, mantindre-les obertes o semiobertes; si disposa d'extractors mecànics, s'hauran de 
mantindre encesos durant l'horari escolar. Es recomana que l'ús de la cisterna es realitze 
amb la tapadora del vàter tancada quan existisca. 

34 3 11.- Gestió de residus Es disposaran contenidors amb tapa i pedal per a rebutjar paper d'un sol ús en els lavabos. 
La bossa de fem de les papereres es retirarà amb major freqüència per a la seua gestió 
adequada. 

35 3 14.- Organitzativa Es reduirà l'aforament per a garantir la distància de seguretat d’1,5 metres. En els lavabos 
molt reduïts es farà un ús individual d'aquest, romanent en l'exterior i guardant la distància 
de seguretat. 

36 3 13.- Coordinació d’activitats 
empresarials 

S'incrementaran les tasques de neteja i desinfecció en els lavabos i es comprovarà i garantirà 
la disponibilitat de paper d'un sol ús, sabó de mans i gel hidroalcohòlic. 

37 

 
 PATI/ESBARJO 

3 14.- Organitzativa 
Es prioritzarà, en la mesura del possible, la utilització dels espais a l'aire lliure per a la 
realització d'activitats educatives i d'oci. 

38 3 1.- Formació/Informació 
5- Senyalització 

Es potenciarà l'ús d'infografies, cartells i senyalització que fomente el compliment i 
comprensió de les mesures de prevenció i higiene. Es cuidarà que aquesta informació es 
mantinga actualitzada en el cas que canvien les indicacions de les autoritats sanitàries. 



 

Ordre 
Tasca /Activitat / 

Recinte 
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39 3 2.- Distanciament Assegurar la distància de seguretat interpersonal mínima d’1,5 m adaptant les condicions de 
treball necessàries al pati o esbarjo, com: 
◦ escalonar els horaris de descans 
◦ garantir que es respecte la distància de seguretat a l'eixida i retorn a l'aula 
◦ senyalitzar la distribució de l'alumnat per sectors. 
◦ reforçar la vigilància a l'hora del pati per a garantir l'atenció adequada a l'alumnat. 
◦ l'ús de pati per part dels grups estables de convivència s'ha de limitar a aquests grups, 
garantint que entre cadascun d'ells hi haja suficient distància per a evitar el contacte entre 
els diferents grups. 
Si les condicions climatològiques no permeten accedir al pati exterior i el centre no disposa 
d'espais alternatius, l'alumnat romandrà a la seua aula sota la vigilància,preferentment, de 
l'últim professor o professora amb el qual ha estat. En aquest cas cal procurar mantindre 
l'aula ventilada durant l'esbarjo. 

40 3 9.- Neteja i desinfecció  En el protocol de neteja i desinfecció adoptat pel centre, en el qual s'haurà de tindre 
contemplat el reforç i especial atenció a les zones o objectes d'ús comú, i les superfícies de 
contacte més freqüents (porteries, bancs, lavabos…) s'haurà d'indicar la freqüència de neteja 
i desinfecció d'aquestes. 

41 3 10.- Higiene Personal S'haurà de garantir l'existència d'aigua, sabó i paper d'un sol ús en els lavabos del pati. 

42 3 11.- Gestió de residus 
9.- Neteja i desinfecció 

Es disposaran, en diversos punts del pati i lavabos d'aquest, papereres amb doble bossa o 
amb tapa i pedal, que es netejaran com a mínim 1 vegada al dia, amb bossa que permeten 
l'eliminació adequada de mocadors de paper o altres restes potencialment contaminades. 
Les bosses interiors de les papereres del pati i/o lavabos hauran de ser tancades abans de 
la seua extracció, posteriorment es depositaran en els residus de “fracció de resta”. Es 
realitzarà la neteja i desinfecció diària de les papereres, de manera que queden netes i amb 
els materials recollits, amb la finalitat d'evitar qualsevol contacte accidental. 

43 3 12.- Ventilació Els lavabos hauran de tindre una ventilació freqüent. Quan siga possible i dispose de 
finestres, mantindre-les obertes o semiobertes; si disposa d'extractors mecànics, s'hauran de 
mantindre encesos durant l'horari escolar. Es recomana que l'ús de la cisterna es realitze 
amb la tapadora del vàter tancada, per la qual cosa s'haurà de garantir el mecanisme de 
tancament del vàter. 
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44 3 4. Limitació d’aforament L'ocupació màxima per a l'ús de lavabos serà d'una persona per a espais de fins a quatre 
metres quadrats, excepte en aquells supòsits de persones que puguen requerir assistència; 
en aquest cas, també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. Per a lavabos de més 
de quatre metres quadrats que compten amb més d'una cabina o urinari, l'ocupació màxima 
serà del cinquanta per cent del nombre de cabines i urinaris que tinga l'estada, havent de 
mantindre's, durant el seu ús, la distància de seguretat interpersonal.   

45 3 14.- Organitzativa Es garantirà el correcte funcionament de tots els elements de lampisteria del pati o lavabos 
d'aquest: aixetes, cisternes, desguassos, subministrament d'aigua, climatització, etc. 

46 3 14.- Organitzativa Organització d'entrades i eixides del pati de manera escalonada, evitant l'aglomeració del 
personal i la coincidència massiva de personal docent, no docent i alumnat. Si l'organització 
d'entrada i eixida del pati es realitza mitjançant files es garantirà que l'alumnat guarde la 
distància de seguretat (exemple: corda o similar amb marques a 1,5 metres, etc.). 

47 3 14.- Organitzativa Es donaran les instruccions precises perquè totes les portes d'accés al pati romanguen 
obertes a fi d'evitar tindre contacte amb superfícies. 

48 3 14.- Organitzativa 
5- Senyalització 

S'establiran i senyalitzaran els diferents fluxos de circulació de l'alumnat cap al pati, evitant 
la coincidència espacial i temporal dels diferents grups de convivència estables o de personal 
docent, no docent i alumnat. 

49 3 1.- 

Formació/Informació 

Es facilitaran instruccions al personal perquè se situe en la zona habilitada al pati que 
garantisquen les mesures de seguretat. 

50 

PERSONAL 
D’ADMINISTRACIÓ I 

SERVEIS 

3 1.- Formació/Informació Es remetrà correu electrònic a tot el personal amb fullet explicatiu de les mesures adoptades 
en el centre de treball i de les mesures preventives per a evitar l'exposició al coronavirus, 
utilitzant SPRL_DIPRL_11. 

51 3 1.- Formació/Informació Es facilitaran instruccions del procediment a seguir per aquest personal a l'entrada d'un 
usuari (informació que ha de subministrar-li davant la Covid-19, actuacions davant un 
accident en el centre, mesures que ha d'adoptar durant la permanència en el centre, etc). 
Aquestes instruccions seran actualitzades periòdicament. 

52 3 1.- Formació/Informació El personal empleat públic serà informat i format sobre el correcte ús dels mitjans de protecció 
individual. 
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53 3 3.- Barreres Físiques Es col·locaran mampares transparents amb un buit en la part de baix per a facilitar l'intercanvi 
de documentació garantint així el distanciament entre les persones externes a l'edifici i el 
personal d'administració i subaltern. 

54 3 14.- Organitzativa Es redactaran instruccions per al personal de recepció i seguretat perquè recorden a la resta 
del personal i possibles usuaris que respecten l'aforament i la distància de seguretat i no 
passen de la senyalització de la distància mínima indicada en el sòl, podent romandre a 
l’exterior a l'espera de poder passar. 

55 3 5.- Senyalització Se senyalitzarà en el sòl la distància de seguretat a la qual haurà de romandre la persona 
usuària en el taulell del vestíbul de l'edifici principal i de la secretaria del centre. 

56 3 6.- Protecció Individual Es facilitaran i s'usaran els mitjans de protecció individual que foren necessaris. 

57 3 14.- Organitzativa Es prohibirà la recepció de paqueteria d'ús personal pels canals de recepció oficials. 

58 3 14.- Organitzativa S'establiran sistemes per a evitar aglomeracions com la cita prèvia, atenció telefònica o 
comunicacions telemàtiques, etc. 

59 

PERSONAL 
DOCENT 

 

3 1.- Formació/Informació Es facilitaran instruccions al personal perquè l'alumnat se situe en les taules de treball i aules 
habilitades per a aconseguir la distància de seguretat. 
Es comprovarà i garantirà l'aforament permés a l'aula mantenint la distància de seguretat. 
L'aforament (nombre de persones que poden estar en una sala) es determinarà dividint la 
superfície de l'aula (m²) per 2,25. 

62 3 1.- Formació/Informació Es remetrà correu electrònic a tot el personal docent, incloent-hi fullet explicatiu de les 
mesures adoptades en el centre de treball i de les mesures preventives per a evitar l'exposició 
al coronavirus, a través del SPRL_DIPRL_11. 

61 3 1.- Formació/Informació El personal del centre educatiu serà informat i format sobre el correcte ús dels mitjans de 
protecció individual. 

62 3 6.- Protecció Individual Es facilitaran i s'usaran els mitjans de protecció individual establits per al lloc de treball que 
foren necessaris, com a màscares higièniques o quirúrgiques en el seu cas. 

63 3 2.- Distanciament En la mesura que siga possible es mantindrà la distància de seguretat establida d’1,5 metres. 



 

Ordre 
Tasca /Activitat / 

Recinte 

Escenari 
(1, 2 i 3) Tipus de mesura 

(codificació) 
Descripció de les mesures a implantar 

1 2 3 

64 3 14.- Organitzativa Actuació davant un possible cas d'alumnat o docent amb símptomes compatibles amb la 
Covid-19: Activar el procediment d'actuació davant casos; col·locació de màscara quirúrgica 
(UNEIX_EN 14683:2019+AC:2019) tant la persona amb símptomes com l'acompanyant en 
la seua cura o durant el trasllat a l'espai separat; comunicació als familiars o bé si és personal 
treballador i pot desplaçar-se al seu domicili, contactar amb el centre d'Atenció Primària de 
referència o telèfon de referència i contactar amb el SPRL; s'activarà immediatament el 
procediment de neteja, desinfecció i ventilació establit. 

65 3 14.- Organitzativa Si algun membre del personal presentara símptomes compatibles amb COVID-19 s'establirà 
un llistat de treballadors exposats, el tipus de treball efectuat, així com un registre de les 
corresponents exposicions. 

66 3 14.- Organitzativa El personal docent tutor de l'aula donarà les corresponents instruccions a l'alumnat per a la 
realització de la higiene de mans i etiqueta respiratòria.  En tot cas es facilitarà l'ús a les mans 
de gel hidroalcohòlic a l'alumnat del seu grup a l'entrada i eixida de l'aula (especialment en 
les eixides al lavabo). 

67 3 6.- Protecció individual 
9.- Neteja i desinfecció 

En el cas que s'empren uniformes o roba de treball, es procedirà a la rentada i desinfecció 
regular d'aquests, recomanant la rentada d'aquests o de la roba utilitzada a temperatura a 
60 °C o en el seu cas, mitjançant cicles de rentada llargs. 

68 3 9.- Neteja i desinfecció Els equips/material/útils compartits es netejaran i desinfectaran amb dissolució de lleixiu i 
aigua o solució hidroalcohólica segons el procediment establit. Es reduirà al mínim possible 
l'ús d'útils o elements comuns o que puguen ser compartits amb l'alumnat o durant la 
intervenció educativa o no educativa. En el cas que aquesta mesura no fora possible s'haurà 
de desinfectar després del seu ús. 
Per al cas, que per tractar-se de maquinària específica o materials especials, aquests es 
desinfectaran atenent les instruccions del fabricant. 

69 3 10.- Higiene personal Es recomana portar el pèl recollit, evitar l'ús de polseres, anells i penjolls, mantindre les 
ungles curtes i realitzar una cura de mans. 

70 3 14.- Organitzativa Es realitzaran les reunions presencials imprescindibles. En les reunions presencials, es 
limitarà l'aforament de la sala per a aconseguir que la distribució física dels ocupants permeta 
complir els criteris de distanciament mínims entre ells. 
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71 3 14.- Organitzativa Els actes públics quedaran ajornats fins que la situació varie en funció de les indicacions de 
les autoritats. 

72 3 6.- Protecció individual Per al personal docent que tutoritze un GCE serà obligatori l'ús de màscara quan s'estiga 
fora del grup estable i no es puga garantir la distància de seguretat d'almenys 1,5 metres. 
Aquest personal podrà romandre sense màscara quan estiga amb el GCE, no obstant això, 
es recomana l'ús de màscara quirúrgica (UNEIX_EN 14683:2019+AC:2019) més pantalla 
facial protectora (UNEIX_EN 166:2002). El personal docent i no docent que no forme part del 
GCE i interaccione amb ell haurà de portar màscara higiènica i mantindrà la distància 
interpersonal. 

73 3 6.- Protecció individual 
Serà obligatori l'ús de màscara (tant per a l'alumnat com personal docent), en l'Educació 
Primària, quan s'actue en els grups que no siguen de convivència estable. En Educació 
Secundària en endavant serà obligatòria per al personal docent i no docent en tots els casos 
i per a l'alumnat quan no es puga mantindre una distància interpersonal d'almenys 1,5 
metres. 

74 3 6.- Protecció individual El professorat d'Audició i Llenguatge haurà de distribuir a l'alumnat de manera que, quan es 
faça tasques de fonació, es guarde la distància mínima de seguretat de 1,5 m, per a evitar 
que es projecten gotes de cara al professorat. 

75 
PERSONAL DOCENT 
I NO DOCENT AMB 
ALUMNAT SORD O 
AMB DIFICULTATS 
DE COMUNICACIÓ 

3 6. Protecció individual Ús de mascareta higiènica semitransparent adoptant les següents mesures:  
- utilitzar la mascareta higiènica semitransparent, preferiblement amb la pantalla de protecció 
facial. 
 - l'alumnat atés per aquest personal utilitzarà mascareta higiènica o quirúrgica com a mesura 
de protecció  
- mantindre 1,5 metres de distància de seguretat 

76 

PERSONAL 
DOCENT ATENCIÓ 

DOMICILIÀRIA 

3 1. Formació / Informació La direcció del centre remetrà, tant al personal docent com a les famílies, a través de correu 
electrònic el fullet explicatiu de les mesures adoptades en el centre de treball i de les mesures 
preventives per a evitar l’exposició al COVID 19.  

77 3 1. Formació / Informació Es facilitarà el document informatiu: mesures preventives per afrontar a l’exposició al 
coronavirus del personal docent durant l’atenció domiciliària. 



 

Ordre 
Tasca /Activitat / 

Recinte 

Escenari 
(1, 2 i 3) Tipus de mesura 

(codificació) 
Descripció de les mesures a implantar 

1 2 3 

78 
 

3 14. Organitzativa 
 

La direcció del centre haurà d'establir una coordinació amb les famílies els domicilis de les 
quals es vagen a visitar, a fi de recaptar informació prèvia de les mesures de seguretat, 
procediments i actuacions que s'hauran de tindre adoptats. 

79 3 6. Protecció individual 
 

El centre docent facilitarà els mitjans de protecció individual necessaris: màscares, pantalla, 
etc. 

80 3 6. Protecció individual 
 

S'evitarà compartir l'ús d'objectes durant la realització de les classes, si no és possible, es 
procedirà a la seua neteja i desinfecció després de cada ús. 

81 3 2. Distanciament 
 

En la mitjana del possible es mantindrà la distància de seguretat de 1,5 metres, entre les 
persones que romanen en el domicili. 

82 3 6. Protecció individual 
 

Abans de l'inici de l'activitat docent s'utilitzarà solució hidroalcohòlica per part del docent, de 
l'alumne i del familiar acompanyant. 

83 3 6. Protecció individual 
 

Ús de màscara quirúrgica o higiènica per totes les persones durant l'atenció domiciliària 
(familiar, docent i alumnat de 6 o més anys). Si l'atenció implica interactuar amb l'alumnat 
amb discapacitat o situació que li impedeixca portar màscara, es recomana l'ús de màscara 
FFP2 o, en defecte d'això, màscara quirúrgica més pantalla facial protectora. 

84 3 6. Protecció individual 
 

El centre docent facilitarà màscares i solució hidro-alcohòlica per al personal docent d'atenció 
domiciliària. 

85 3 9. Neteja i desinfecció 
 

Mantenir la zona de treball ventilada i desinfectada 

86 3 14. Organitzativa És obligatori que la família trasllade al centre educatiu si algun familiar convivent està afectat 
o presenta símptomes de la malaltia del coronavirus i telefone al 900300555 per a adoptar 
les mesures que indiquen les autoritats sanitàries.  

87 MESURES 
ESPECÍFIQUES 
RECEPCIÓ DE 

VALISA 

3 14. Organitzativa Tot tipus de manipulació de valisa que arribe al centre educatiu, es durà a terme 24 hores 
després de la seua recepció 
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123 

MESURES 
GENERALS PER A 

LES AULES DE 
TOTS ELS NIVELLS 

3 1.- Formació/Informació 
5- Senyalització 

Es potenciarà l'ús d'infografies, cartells i senyalització que fomente el compliment i 
comprensió de les mesures de prevenció i higiene. Es cuidarà que aquesta informació es 
mantinga actualitzada en el cas que canvien les indicacions de les autoritats sanitàries. 

124 3 5- Senyalització Es recomana senyalitzar amb bandes antilliscants en el sòl, la ubicació dels grups de taules 
i cadires per a l'alumnat, els corredors de circulació a les aules, etc., amb l'objectiu de garantir 
la distància de seguretat. 
En el grup de convivència estable no resulta possible garantir la distància de seguretat, per 
a determinades activitats i sempre que les condicions de l'aula ho permeten, per exemple si 
entra professorat especialista, es recomana, intentar establir distàncies de seguretat entre 
l'alumnat i el personal docent (exemple: matalassets, zona de sòl, corredors, etc.). 

125 3 9.- Neteja i desinfecció En el protocol de neteja i desinfecció adoptat pel centre, en el qual s'haurà de tindre 
contemplat el reforç i especial atenció a les zones o objecte d'ús comú i les superfícies de 
contacte més freqüents com a taules, poms de portes, mobles, sòls, penjadors, i altres 
elements de similars característiques, s'haurà d'indicar la freqüència de neteja i desinfecció 
d'aquestes, com per exemple en els lavabos on serà d'almenys 3 vegades al dia. Es 
recomana també, el reforç de la neteja i desinfecció després de la utilització de l'aula per a 
menjar i en el cas que l'aula vaja a canviar d'alumnat. 

126 3 9.- Neteja i desinfecció Eliminar de les aules adorns i elements difícils de netejar i desinfectar sovint. En la mesura 
que siga possible, es mantindran els joguets, llibres i uns altres en espais tancats quan no 
s'usen o bé s'aïllaran, a manera de cobertura, amb material no porós. 

127 3 9.- Neteja i desinfecció S'utilitzaran objectes, joguets i materials educatius que es puguen netejar i desinfectar de 
manera senzilla. Si s'utilitzen joguets o peluixos de tela, s'han de poder llavar a alta 
temperatura. 

128 3 9.- Neteja i desinfecció Es disposarà de dispensador de solució hidroalcohòlica per a ús pel personal del centre, 
tenint la precaució de no deixar-los en un lloc accessible a l'alumnat menor sense supervisió. 
El personal docent tutor de l'aula donarà les corresponents instruccions a l'alumnat per a la 
realització de la higiene de mans i etiqueta respiratòria. En tot cas es facilitarà l'ús a les mans 
de gel hidroalcohòlic a l'alumnat del seu grup a l'entrada i eixida de l'aula (especialment en 
les eixides al lavabo). 
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129 3 11.- Gestió de residus 
9.- Neteja i desinfecció 

Es disposarà en els diferents espais de l'aula de papereres amb doble bossa i a poder ser 
amb tapa i pedal que permeten l'eliminació adequada de mocadors de paper o altres restes 
potencialment contaminades. Les bosses interiors de les papereres de l'aula i/o lavabos 
hauran de ser tancades abans de la seua extracció, posteriorment es depositaran en els 
residus de “fracció de resta”. Es realitzarà la neteja i desinfecció diària de les papereres amb 
la finalitat d'evitar qualsevol contacte accidental. 

130 3 12.- Ventilació S'hauran de fer tasques de ventilació de manera més freqüent a les aules, i per espais 
d'almenys cinc minuts (a l'inici de la jornada, en finalitzar i entre classes, sempre que siga 
possible i amb les mesures de prevenció d'accidents necessàries: sempre que les condicions 
meteorològiques i l'edifici ho permeten, mantindre les finestres obertes el major temps 
possible intentant no crear corrents forts d'aire; s'ha d'augmentar el subministrament d'aire 
fresc i no s'ha d'utilitzar la funció de recirculació d'aire interior. Els ventiladors (d'aspes, 
dempeus, de sobretaula, etc.) poden ser una font de dispersió de gotícules, per la qual cosa 
no són recomanables. No obstant això, en el cas que per raons d'augment de temperatura 
de l'aula siga necessari el seu ús puntual, haurà de ser complementat amb un augment de 
la ventilació natural, de manera que el flux de l'aire no es dirigisca cap a l'alumnat o cap al 
personal del centre. Aquest s'utilitzarà en la menor velocitat possible, garantint la menor 
quantitat de turbulències possible. 

131 3 14.- Organitzativa Es garantirà el correcte funcionament de tots els elements de lampisteria de l'aula si n'hi 
haguera: aixetes, cisternes, desguassos, subministrament d'aigua, climatització, etc. 

132 3 14.- Organitzativa Organització d'entrades i eixides de les aules de manera escalonada, evitant l'aglomeració 
del personal. Si l'organització d'entrada i eixida de l'aula es realitza mitjançant files es 
garantirà que l'alumnat guarde la distància de seguretat. 

133 3 14.- Organitzativa Es donaran les instruccions precises perquè totes les portes interiors romanguen obertes a 
fi d'evitar tindre contacte amb superfícies. 

134 3 14.- Organitzativa 
5- Senyalització 

S'establiran i senyalitzaran els diferents fluxos de circulació de l'alumnat cap a les diferents 
aules, evitant la coincidència espacial i temporal dels diferents grups de convivència estable 
(GCE). 



 

Ordre 
Tasca /Activitat / 

Recinte 

Escenari 
(1, 2 i 3) Tipus de mesura 

(codificació) 
Descripció de les mesures a implantar 

1 2 3 

139 3 12.- Ventilació Els lavabos de les aules hauran de tindre una ventilació freqüent. Quan siga possible i 
dispose de finestres, mantindre-les obertes o semiobertes; si disposa d'extractors mecànics, 
s'hauran de mantindre encesos durant l'horari escolar. 

144 

MESURES 
ESPECÍFIQUES 

AULA D’ESO, 
BATXILLERAT I FP 

3 2.- Distanciament L'aforament de l'aula estarà calculat organitzant els espais, on se situaran l'alumnat en taules 
individuals, de manera que compten amb una separació d'almenys 1,5 metres entre 
ubicacions fixes. Si no es pot garantir aquesta distància de seguretat, es podran col·locar 
elements efímers a una altura adequada (mampares, panells, etc.) que faciliten la separació 
entre l'alumnat. 

145 3 10.- Higiene Personal S'haurà de garantir l'existència de paper d'un sol ús i gel hidroalcohólico a les aules. Es 
recomana disposar a l'aula de producte desinfectant amb activitat viricida autoritzat per a la 
neteja dels llocs de treball compartits, especialment mobiliari i altres elements susceptibles 
de manipulació. Es tindran, la precaució de no deixar-los en un lloc accessible a l'alumnat 
menor sense supervisió. 

149 

MESURES 
ESPECÍFIQUES 

AULA DE MÚSICA 

3  6.- Protecció individual No s'haurà de tocar o projectar el so de cara al personal de la sala. 
Vegeu nota 11, per a l'alumnat que utilitze un instrument de vent. 

150 3 9.- Neteja i desinfecció Els instruments propis no seran netejats a la sala. Si aquesta operació no es pot realitzar en 
el domicili, s'haurà de preveure una sala per a la realització d'aquesta operació. 
Material compartit (faristol): Es desinfectarà després de cada manipulació amb una tovalloleta 
o paper i un producte amb base alcohol (fàcil volatilitat i atac al virus). 

151 3 14.- Organitzativa Els instrumentistes de vent hauran de desaiguar els seus instruments en recipients habilitats 
a aquest efecte. 
Evitar deixar l'aigua produïda per la condensació sobre el sòl, depositant-la en un contenidor 
adequat per a eliminar les deixalles. 
L'alumnat no haurà de bufar enèrgicament a través de l'instrument per a netejar-lo a la sala 
de realització de la prova. 

                                                 
1
 Nota 1: En el cas dels instrumentistes de vent, no hi ha ara per ara estudis, segons el nostre coneixement, que mesuren la càrrega viral en l'aire que expulsen en tocar. No obstant això, és conegut 

que l'execució d'un instrument de vent produeix un intercanvi d'aire molt intens entre els pulmons i les vies respiratòries, amb, en part, una pressió d'aire elevada. No és clar fins i tot si la càrrega viral 
de l'aire es redueix en el camí a través de l'instrument. Es pot deduir que la descàrrega de l'aire de l'intèrpret en l'ambient pot comportar càrrega viral. No obstant això, i segons les últimes investigacions, 
l'aerosol que es produeix en tocar un instrument de vent no es propaga en l'ambient més intensament que el produït durant la respiració normal. 



 

Ordre 
Tasca /Activitat / 

Recinte 

Escenari 
(1, 2 i 3) Tipus de mesura 

(codificació) 
Descripció de les mesures a implantar 

1 2 3 

152 3 14.- Organitzativa 
2.- Distanciament 

En els exercicis pràctics dels instrumentistes de vent i els exercicis que impliquen la veu, la 
projecció del so es realitzarà sempre cap a una direcció on no hi haja persones. 

153 

MESURES 
ESPECÍFIQUES 

AULA 
D’INFORMÀTICA 

3 1.- Formació/Informació 
5.- Senyalització 

Es recomana també, el reforç de la neteja i desinfecció després de la utilització de l'aula 
d'informàtica per l'alumnat (ordinadors compartits: superfície del teclat, del ratolí i de la 
pantalla). 
Per a la desinfecció dels principals components compartits de la PVD (teclat, pantalla i ratolí), 
es podran utilitzar tovalloletes d'alcohol isopropílic al 70%, lliscant-les sobre la superfície 
d'aquests elements amb delicadesa, o bé el mateix producte químic amb base alcohol 
fàcilment evaporable, en esprai o en forma líquida aplicada en un drap de cotó, de microfibra 
o de qualsevol material que no deixe residus. L'aplicació no serà de manera directa i s'evitarà 
la humitat en qualsevol clivella. 

154 

 
MESURES 

ESPECÍFIQUES PER 
A LA REALITZACIÓ 

D’ACTIVITATS O 
PROVES 

3  6.-  Protecció individual 
2.- Distanciament 

3.- Barreres Físiques 

Realització d'intervencions o proves orals: 
Utilització de màscares tant per a estudiants com professorat en tot moment. 
Durant la realització de les intervencions o proves orals en les quals no siga possible l'ús de 
màscara, s'haurà de garantir entre els participants una distància de seguretat ampliada o 
s'haurà d'utilitzar barreres físiques tipus mampares. 

155 3 14.- Organitzativa 
Realització d'activitats i proves a paper: 

No es podrà compartir material entre l'alumnat o amb el personal docent, per la qual cosa 
l'alumnat que participa ha d'assegurar-se de disposar de tot el necessari per a la realització 
de les activitats o proves. 

156 3 14.- Organitzativa El lliurament i devolució de les activitats o proves escrites haurà d'organitzar-se de manera 
que es limite el contacte directe per part de l'alumnat amb el personal empleat públic. 
Rentada de mans o ús de gels hidroalcohòlics després de la manipulació de folis. En cas de 
no tindre aquesta possibilitat, es disposarà de guants de protecció. 
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ANNEX II. GUIA D'ACTUACIÓ PER A la GESTIÓ DE LA VULNERABILITAT I EL RISC EN ÀMBITS NO SANITARIS O 

SOCIOSANITARIS 
 

Grups vulnerables Patologia controlada Patologia descompensada Comorbiditat ≥ 2 aspectes 

Exposició laboral   NR1 NR2 NR3 NR4 NR1 NR2 NR3 NR4 NR1 NR2 NR3 NR4 

Malaltia cardiovascular/HTA 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Diabetis 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Malaltia pulmonar crònica 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Malaltia hepàtica crònica severa 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Insuficiència renal crònica 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Immunodeficiència 1 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 4 

Càncer en tractament actiu 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 

Majors de 60 anys Sense patologia Patologia controlada Patologia descompensada 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4 

Obesitat mòrbida (IMC>40) Sense patologia afegida Patologia afegida controlada Patologia afegida descompensada 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4 

Embaràs Sense complicacions ni comorbiditats Amb complicacions o comorbiditats  

1 3 3 3 1 4 4 4 

 
NR1 (Nivell de risc 1): Similar a risc comunitari, treball sense contacte amb persones simptomàtiques. 
NR2 (Nivell de risc 2): Treball amb possibilitat de contacte amb persones simptomàtiques, mantenint la distància de seguretat i sense actuació directa sobre elles. 
NR3 (Nivell de risc 3): Assistència o intervenció directa sobre persones simptomàtiques, amb EPI adequat i sense mantindre la distància de seguretat. 
NR4 (Nivell de risc 4): Professionals no sanitaris que han de realitzar maniobres generadores d'aerosols a persones COVID+, com per exemple RCP. 

 

1 No precisa ni adaptació ni canvi de lloc, roman en la seua activitat laboral habitual. 

2 Continuar activitat laboral. Pot fer tasques amb exposició a persones simptomàtiques amb EPIs adequats. 

3 Pot continuar activitat laboral sense contacte amb persones simptomàtiques. Si impossibilitat, tramitar PREL o IT com a Treballador Especialment Sensible. 

4 Precisa Canvi de Lloc de treball i, de no ser possible, tramitar PREL o IT com a Treballador Especialment Sensible. 

IT: incapacitat temporal. PREL: prestació risc embaràs lactància 



   

 

 

ANNEX III - MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

(Emplenar per l’alumne/alumna major d’edat) 

Sr./Sra. , amb DNI/NIF  i domicili al carrer/plaça/avinguda , , núm.  de , CP , telèfon  i 

correu electrònic , matriculat/matriculada al centre educatiu  amb codi de centre  ubicat a 

la localitat de  província de  durant el curs 2020-2021. 

DECLARE responsablement que: 

• Com alumne/alumna que subscriu declare el meu compromís amb el compliment 
de les normes de salut i higiene per a l'alumnat, d'acord amb els protocols 
determinats en el pla de contingència del centre en el qual estic 
matriculat/matriculada. 

• Controlaré diàriament el meu estat de salut abans d'acudir al centre mitjançant 
l'observació de la simptomatologia pròpia de la COVID-19 (tos, febre, dificultat en 
respirar, etc.) i el mesurament de la temperatura corporal, no acudint al centre en 
el cas de presentar simptomatologia o una temperatura corporal major de 37,5 °C. 
Mantindré aquesta situació de no assistència al centre, fins que el/la professional 
sanitari/sanitària de referència confirme l'absència de risc per a mi i per a la resta 
de l'alumnat. 

 

, a  de  de 20 

     Signatura alumne/alumna    

  

   Signat: 
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MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

(Emplenar pel/pels representant/s legal/s si l’alumne/alumna és menor d’edat) 

Sr./Sra., amb DNI/NIF  i domicili al carrer/plaça/avinguda  , núm.  de , CP , telèfon  i correu 

electrònic , i Sr./Sra., amb DNI/NIF  i domicili al carrer/plaça/avinguda  , núm.  de , CP , 

telèfon  i correu electrònic , representant/s legal/s de l’/la alumne/alumna menor d’edat 

amb nom i cognoms , matriculat/matriculada al  centre educatiu  amb codi de centre  ubicat 

a la localitat de  província de  durant el curs 2020/2021, 

DECLARE/DECLAREM responsablement que: 

• Com a representant/s legal/s declare/declarem el meu/nostre compromís amb el 
compliment de les normes de salut i higiene per a l'alumnat, d'acord amb els protocols 
determinats en el plan de contingència del centre al que està matriculat/matriculada 
l’alumne/alumna. 

• Em/Ens compromet/comprometem també a controlar diàriament l'estat de salut de 
l'alumne/alumna a dalt indicat abans d'acudir al centre, mitjançant l'observació de la 
simptomatologia pròpia de la COVID-19 (tos, febre, dificultat en respirar, etc.) i el 
mesurament de la temperatura corporal, no acudint al centre en el cas de presentar 
simptomatologia o una temperatura corporal major de 37,5 °C. Es mantindrà aquesta 
situació de no assistència al centre, fins que el/la professional sanitari/sanitària de 
referència confirme l'absència de risc per a l'alumne/alumna al meu/nostre càrrec i per 
a la resta de l'alumnat del centre. 

, a  de  de 20 

Signatura representant/s legal/s  

     Signat:            Signat: 

 



 
 
 

 

ANNEXE IV. CARTELERIA 

 

 FPRL_GT_03_S01 Maneig segur de casos. 
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_03_+Ma
neig+segur+de 
+casos.pdf/c7734a68-4bd3-429a-8c2c-425e00ac784e 

 

 FPRL_GT_03_S02 Higiene personal 
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_04_+Hi
giene+personal. pdf/c834a49e-35fb-42e8-90e0-50ece3370ad7 

 

 FPRL_GT_03_S03 Higiene de mans. Rentada de mans. 
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_05_+Hig
iene+de+mans 
_Llavat.pdf/82b8eaea-1173-458d-8215-cb3998f26411 

 

 FPRL_GT_0_S04 Higiene de mans. Desinfecció 
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_06_+Hig
iene+de+mans 
_Desinfecci%C3%B3n.pdf/d193f799-a11a-4cf2-bb99-acf726cfb775 

 

 FPRL_GT_03_S06 Mesures en zones comunes 
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/fprl_gt_03_s6_+M
esures+en+zon es+comunes/4c977b5b-526a-4129-8787-3eefd5728880 

 

 FPRL_GT_03_S07 Mesures en banys 
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/fprl_gt_03_s7_+Me
sures+en+ba% C3%B1os/520d3eb0-2323-4a34-a8f2-3b30af489454 

 

 FPRL_GT_03_S08 Sentit del flux 
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/FPRL_GT_03_S08
+Sentido+del+f lujo/640835a0-93b1-41f3-9110-7ca01bf64f36 

 

 FPRL_GT_03_S10 Ús segur de protecció respiratòria 
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_12
_+Uso+seguro+ de+protecci%C3%B3n+respiratoria.pdf/713d11a3-4304-
4a84-9c00-6a7f5b33d49b 

 

 FPRL_GT_03_S11 Ús segur de protecció dèrmica 
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/fprl_gt_03_s11+Ús
+segur+de+pro tecci%C3%B3n+d%C3%A9rmica/c386a872-8168-4268-
864a- 409d6fb89506 

 

 FPRL_GT_03_S12 Gestió de residus 
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_14_
+Gesti%C3%B 3n+de+residuos.pdf/21cc0919-32e4-4270-8365-93e4a0f8f1f0 

 

 FPRL_GT_03_S09 Prohibit el pas 
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/FPRL_GT_03_S0

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_03_%2BManeig%2Bsegur%2Bde%2Bcasos.pdf/c7734a68-4bd3-429a-8c2c-425e00ac784e
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_03_%2BManeig%2Bsegur%2Bde%2Bcasos.pdf/c7734a68-4bd3-429a-8c2c-425e00ac784e
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_03_%2BManeig%2Bsegur%2Bde%2Bcasos.pdf/c7734a68-4bd3-429a-8c2c-425e00ac784e
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_03_%2BManeig%2Bsegur%2Bde%2Bcasos.pdf/c7734a68-4bd3-429a-8c2c-425e00ac784e
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_04_%2BHigiene%2Bpersonal.pdf/c834a49e-35fb-42e8-90e0-50ece3370ad7
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_04_%2BHigiene%2Bpersonal.pdf/c834a49e-35fb-42e8-90e0-50ece3370ad7
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_04_%2BHigiene%2Bpersonal.pdf/c834a49e-35fb-42e8-90e0-50ece3370ad7
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_04_%2BHigiene%2Bpersonal.pdf/c834a49e-35fb-42e8-90e0-50ece3370ad7
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_05_%2BHigiene%2Bde%2Bmans_Llavat.pdf/82b8eaea-1173-458d-8215-cb3998f26411
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_05_%2BHigiene%2Bde%2Bmans_Llavat.pdf/82b8eaea-1173-458d-8215-cb3998f26411
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_05_%2BHigiene%2Bde%2Bmans_Llavat.pdf/82b8eaea-1173-458d-8215-cb3998f26411
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_05_%2BHigiene%2Bde%2Bmans_Llavat.pdf/82b8eaea-1173-458d-8215-cb3998f26411
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_06_%2BHigiene%2Bde%2Bmans_Desinfecci%C3%B3n.pdf/d193f799-a11a-4cf2-bb99-acf726cfb775
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_06_%2BHigiene%2Bde%2Bmans_Desinfecci%C3%B3n.pdf/d193f799-a11a-4cf2-bb99-acf726cfb775
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_06_%2BHigiene%2Bde%2Bmans_Desinfecci%C3%B3n.pdf/d193f799-a11a-4cf2-bb99-acf726cfb775
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/fprl_gt_03_06_%2BHigiene%2Bde%2Bmans_Desinfecci%C3%B3n.pdf/d193f799-a11a-4cf2-bb99-acf726cfb775
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/fprl_gt_03_s6_%2BMesures%2Ben%2Bzones%2Bcomunes/4c977b5b-526a-4129-8787-3eefd5728880
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/fprl_gt_03_s6_%2BMesures%2Ben%2Bzones%2Bcomunes/4c977b5b-526a-4129-8787-3eefd5728880
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/fprl_gt_03_s6_%2BMesures%2Ben%2Bzones%2Bcomunes/4c977b5b-526a-4129-8787-3eefd5728880
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/fprl_gt_03_s6_%2BMesures%2Ben%2Bzones%2Bcomunes/4c977b5b-526a-4129-8787-3eefd5728880
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/fprl_gt_03_s7_%2BMesures%2Ben%2Bba%C3%B1os/520d3eb0-2323-4a34-a8f2-3b30af489454
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/fprl_gt_03_s7_%2BMesures%2Ben%2Bba%C3%B1os/520d3eb0-2323-4a34-a8f2-3b30af489454
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/fprl_gt_03_s7_%2BMesures%2Ben%2Bba%C3%B1os/520d3eb0-2323-4a34-a8f2-3b30af489454
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/fprl_gt_03_s7_%2BMesures%2Ben%2Bba%C3%B1os/520d3eb0-2323-4a34-a8f2-3b30af489454
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/FPRL_GT_03_S08%2BSentido%2Bdel%2Bflujo/640835a0-93b1-41f3-9110-7ca01bf64f36
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/FPRL_GT_03_S08%2BSentido%2Bdel%2Bflujo/640835a0-93b1-41f3-9110-7ca01bf64f36
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/FPRL_GT_03_S08%2BSentido%2Bdel%2Bflujo/640835a0-93b1-41f3-9110-7ca01bf64f36
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/FPRL_GT_03_S08%2BSentido%2Bdel%2Bflujo/640835a0-93b1-41f3-9110-7ca01bf64f36
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_12_%2BUso%2Bseguro%2Bde%2Bprotecci%C3%B3n%2Brespiratoria.pdf/713d11a3-4304-4a84-9c00-6a7f5b33d49b
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_12_%2BUso%2Bseguro%2Bde%2Bprotecci%C3%B3n%2Brespiratoria.pdf/713d11a3-4304-4a84-9c00-6a7f5b33d49b
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_12_%2BUso%2Bseguro%2Bde%2Bprotecci%C3%B3n%2Brespiratoria.pdf/713d11a3-4304-4a84-9c00-6a7f5b33d49b
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Resumen

Exterior 
preferible a interior

Mejor menos personas

Aumentar distancia interpersonal

Silencio y volumen bajo Mascarilla bien ajustada



Resumen

Comprobar midiendo CO2

Reducir tiempo de exposición

Purificar aire: filtrar

Ventilar



Sobre esta guía para ventilación en aulas

La presente guía pretende ser una herramienta para reducir las probabilidades de contagio 

de Covid-19 por vía aérea. Explica estrategias y posibles soluciones y proporciona las 

herramientas para determinar si las condiciones de ventilación alcanzadas son adecuadas.

Está basada en la Guía de la Universidad de Harvard (https://schools.forhealth.org, en 

español en bit.ly/guiaventilacion) y en fuentes y trabajo experimental en ventilación y 

filtración en España.

Es aplicable a otros tipos de espacios interiores como oficinas u otros edificios de uso 

público.

El uso de mascarillas, el mantenimiento de la distancia y las medidas de higiene siguen 

siendo de necesaria aplicación, junto con las estrategias aquí descritas.

El riesgo de contagio cero no existe. Las medidas aquí descritas reducen el riesgo pero no 

lo eliminan completamente. El riesgo depende, además, de la incidencia de casos en cada 

región.

Esta guía no sustituye el servicio de profesionales de ventilación y tratamiento de 
aire, pues algunos emplazamientos pueden requerir soluciones y cálculos complejos 
que no necesariamente puedan asumir los usuarios finales.
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Qué necesitamos 
saber



Qué necesitamos saber (1/4) 
El riesgo de contagio de Covid-19 en ambientes interiores es superior al riesgo en el exterior. Por tanto, las actividades en 
exterior son siempre preferibles.

En ambientes interiores, las partículas en suspensión, también llamadas aerosoles, susceptibles de contener virus, se pueden 
acumular. La exposición a este aire puede resultar en infecciones. La reducción del riesgo de contagio se consigue reduciendo 
emisión y exposición. 

La emisión se puede reducir mediante:
Disminución del número de personas.
Silencio o volumen de habla bajo (al hablar fuerte o gritar la emisión es 30 veces superior)
Actividad física relajada (al aumentar intensidad de actividad se aumenta la emisión)
Uso de mascarilla bien ajustada.

La exposición se puede reducir mediante:
Uso de mascarilla bien ajustada, incluso en ausencia de otras personas si estas han abandonado la sala muy recientemente
Reducción del tiempo de exposición
Aumento de la distancia interpersonal
Ventilación o purificación del aire,  para eliminar o reducir la concentración de virus en el aire

Esta guía se centra en este último apartado.



Qué necesitamos saber (2/4) 
La ventilación se refiere a renovación de aire, es decir, sustitución del aire interior, potencialmente contaminado, 
con aire exterior, libre de virus. La utilización de un ventilador en un ambiente interior cerrado no equivale a 
ventilar en el sentido de renovación de aire.

La purificación del aire consiste en la eliminación de las partículas en suspensión, susceptibles de contener virus. 
El método más sencillo y eficaz es la filtración.

La renovación de aire se puede denominar por sus siglas en inglés ACH, Air Changes per Hour. Si un espacio tiene  
1 ACH (1 renovación de aire por hora) significa que en una hora entra en la sala un volumen de aire exterior igual 
al volumen de la sala, y, debido a la mezcla continua del aire, esto resulta en que el 63% del aire interior ha sido 
reemplazado por aire exterior. Con 2 renovaciones se reemplaza el 86% y con 3 renovaciones el 95%.

La ventilación necesaria para reducir el riesgo de contagio depende del volumen de la sala, el número y la edad 
de los ocupantes, la actividad realizada, la incidencia de casos en la región y el riesgo que se quiera asumir. La 
guía de Harvard recomienda 5-6 renovaciones de aire por hora para aulas de 100 m², con 25 estudiantes de 5-8 
años, y establece esta clasificación:

6
IDEAL

5-6
EXCELENTE

4-5
BUENO

4-3
MÍNIMO

<3
BAJO

ACH (Renovaciones por hora de Aire) 



Qué necesitamos saber (3/4) 

Otra forma de medir la ventilación son los litros de aire por persona y segundo que entran del exterior. Un valor 
adecuado para reducir riesgo de contagio es 14 litros por persona y segundo.

La relación entre ambos parámetros es:

ACH = litros por persona y segundo * número personas * 3600 segundos/hora * 0.001 m³/litro / volumen sala en m³

Estos valores se pueden ajustar según el riesgo que se quiera o se pueda asumir. El riesgo cero no existe. Cuanto 
mejor sea la ventilación, menor es el riesgo de contagio.

Existen métodos para medir la ventilación en un espacio concreto, que se basan en medidas de CO2. En el aire 
exterior, las concentraciones de CO2 son de aproximadamente 420 ppm. En interiores, en espacios ocupados, las 
concentraciones de CO2 son elevadas por el CO2 exhalado por los ocupantes. Dichas concentraciones se pueden 
utilizar para calcular la renovación de aire en un espacio y condiciones dadas.



Qué necesitamos saber (4/4)
Otras consideraciones:

En los periodos de frío, si se opta por ventilación natural, 
habrá que elegir entre reducción de riesgos sanitarios y 
confort térmico. Disponer de ropa de abrigo cómoda para 
interiores permitirá no abusar de la calefacción con ventanas 
parcialmente abiertas.

La ventilación natural, si bien es la primera opción en esta 
guía, puede no ser viable debido a condiciones 
meteorológicas adversas. En ese caso sería necesario 
avanzar en las soluciones según los cambios 
meteorológicos previstos. Se puede empezar a 
implementar ventilación forzada y/o purificación de aire antes 
de que estas condiciones se alcancen.

La apertura de ventanas y puertas puede conllevar problemas 
de ruido. Hay que llegar a un compromiso entre el riesgo 
sanitario y el malestar y dificultades acústicos. Es preferible 
reducir el ruido en pasillos que cerrar puertas.

La apertura de ventanas con la consecuente 
introducción del aire exterior puede conllevar el 
incremento de niveles de contaminantes procedentes 
del exterior en zonas altamente contaminadas. Hay que 
llegar a un compromiso entre el riesgo sanitario por 
Covid-19 y el riesgo debido a exposición a 
contaminación.

La concentración de CO2 en espacios interiores 
cerrados aumenta rápidamente en presencia de 
personas, que exhalan CO2 al respirar. La renovación de 
aire con aire exterior reduce las concentraciones de CO2 
en el interior. Esto favorece la atención y rendimiento 
escolar, ya que la exposición a concentraciones de CO2 
demasiado elevadas produce aletargamiento y dificulta 
la atención.



Diagrama de flujo 
para búsqueda de 
soluciones
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¿Se puede hacer
actividad en 

exterior?

¿Suficiente?

¿Suficiente? ¿Suficiente?

Las actividades en exterior son siempre preferibles al interior, 
incluido desayuno.

Si la actividad ha de ser en interior es preferible en aulas con 
posibilidad de ventilación natural, especialmente ventilación 
cruzada (ventanas y puertas en lados opuestos).

Si la ventilación natural no es suficiente, generalmente  se puede 
conseguir ventilación suficiente utilizando equipos extractores o 
impulsores individuales con un caudal de aire  adecuado.

Cuando se dispone de sistemas centralizados de ventilación 
forzada, la tasa de aire exterior se debe incrementar y la 
recirculación se debe reducir.

Cuando todo lo anterior no es posible o no es suficiente, se debe 
purificar el aire con equipos provistos de filtros HEPA.

La solución final puede ser una combinación de opciones, por 
ejemplo se puede combinar ventilación natural y purificación.

Para evaluar si una configuración dada es suficiente se puede 
utilizar uno de los dos métodos descritos en esta guía, ambos 
basados en medidas de CO2.

El uso de mascarillas, el mantenimiento de la distancia y las 
medidas de higiene siguen siendo necesarias en todas las 
soluciones.

Diagrama de flujo para búsqueda de soluciones



Soluciones y 
ejemplos



SOLUCIÓN 1
EXTERIORLa actividad se realiza en el exterior.

Solución 1. Exterior

En exteriores el viento diluye la concentración de las partículas emitidas por una 
persona y las arrastra fuera del entorno.

El uso de mascarillas, el mantenimiento de la distancia y las medidas de 
higiene siguen siendo necesarias.



SOLUCIÓN 2
VENTILACIÓN

NATURAL

Ventilación cruzada Ventanas abiertas, puertas cerradas

Interior. La ventilación natural es suficiente.
Solución 2. Ventilación natural

La solución consiste en aumentar la renovación de aire interior con aire exterior sin utilización de 
instrumentación, es decir, abriendo ventanas y puertas para provocar un flujo de aire.

La ventilación cruzada, consistente en la apertura de ventanas y puertas en lados opuestos de la habitación, es 
más efectiva que la apertura en un solo lado y por tanto preferible. En muy pocas ocasiones se alcanza la 
ventilación suficiente sin ventilación cruzada.

Las condiciones ambientales exteriores influyen en la ventilación efectiva. Para una misma configuración de 
ventanas y/o puertas, la ventilación puede variar, especialmente en días ventosos.

Se pueden realizar pruebas con diferentes configuraciones de apertura de ventanas y/o puertas.

Se puede favorecer la ventilación natural mediante la utilización de un ventilador junto a una ventana colocado 
con el flujo hacia el exterior, de manera que favorece la extracción del aire interior.
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Variación de concentración de CO2, indicativo de la renovación 
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Juego dinámico
en el aula

En este ejemplo, el aula es de 61 m³ y hay 21 estudiantes 
infantiles y 1 docente. Con esta densidad de estudiantes, 
serían recomendables más de 5 renovaciones por hora.
En la gráfica se indican las concentraciones de CO2 en el 
interior en estado estable correspondientes a 5, 10 y 18 
renovaciones por hora (este último valor equivalente 
para estas condiciones a 14 litros por persona y 
segundo).

El CO2 incrementa con el paso de tiempo en ausencia de 
ventilación. En 45 minutos alcanza niveles de 1000 ppm. 

El aumento se controla con la apertura de puertas. Se 
consigue reducir la concentración con apertura de puertas y 
ventanas simultánea, ventilación cruzada. La estabilización de 
la medida indica que se puede comparar con los niveles de 
estado estable, comprobando que se alcanzan más de 10 
renovaciones por hora.

(Para detalles de cálculos consultar métodos al final de la guía)

SOLUCIÓN 2
VENTILACIÓN

NATURAL

ACH=18, 633 ppm

ACH=10, 804 ppm

ACH=5, 1190 ppm

Línea punteada: estimación de la evolución de
concentración de CO� para condiciones sin ventilación

Ejemplo ventilación natural
Variación de concentración de CO2 en diferentes condiciones de ventilación en un aula.

https://webmesura.org/mimoco2/

Medidas reales hechas por Mesura en aulas de la Comunidad Valenciana



SOLUCIÓN 3
VENTILACIÓN 
INDIVIDUAL 

FORZADAInterior. La ventilación natural no es suficiente y se añade ventilación 
individual forzada.

Solución 3. Ventilación individual forzada

La solución consiste en aumentar la renovación de aire interior con aire exterior utilizando 
instrumentación.

Se puede hacer introduciendo aire del exterior (impulsión) o tomando aire del aula y sacándolo 
(extracción).

La toma o salida de aire puede ser por ventana, techo, u orificio específico realizado para ello. Según el 
espacio, puede haber un punto de extracción de aire en una zona común (por ej. pasillo) que sirva para 
varias aulas.

El caudal necesario se calcula según las renovaciones de aire necesarias, teniendo en cuenta que las 
medidas de ventilación son aditivas y por tanto:

    ACHobjetivo = ACHtotal = ACHventilación natural + ACHventilación forzada

El caudal necesario será:

   Caudal =ACHventilación forzada * volumen aula



Extracción forzada

Impulsión forzada desde techo

IMPULSO

Impulsión forzada

IMPULSO IMPULSOIMPULSO IMPULSOIMPULSO

EXTRACCIÓN

SOLUCIÓN 3
VENTILACIÓN 
INDIVIDUAL 

FORZADA



SOLUCIÓN

3
SOLUCIÓN 3

VENTILACIÓN 
INDIVIDUAL 

FORZADA

En este ejemplo, el aula tiene 142 m³ y hay 21 
estudiantes de 10 años y 1 docente. Con esta 
densidad de estudiantes, serían 
recomendables más de 5 renovaciones por 
hora.

En la gráfica se indican las concentraciones de 
CO2 en el interior en estado estable 
correspondientes a 5 y 8 renovaciones por 
hora (este último valor equivalente para estas 
condiciones a 14 litros por persona y 
segundo).

En el ejemplo la ventilación forzada está activa 
durante todo el tiempo, consiguiendo 
suficiente renovación de aire reflejada en las 
concentraciones de CO2, una vez alcanzada la 
estabilización, que no superan los niveles 
correspondientes a 8 renovaciones por hora. 

Cuando los estudiantes desalojan el aula, la 
concentración de CO2 desciende a niveles de 
fondo. 

(Para detalles de cálculos consultar métodos 
al final de la guía)

Variación de concentración de CO2 con y sin estudiantes en un aula equipada con ventilación 
individual forzada de impulsión.

Ejemplo ventilación natural
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Medidas reales hechas por Mesura en aulas de la Comunidad Valenciana
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4
SOLUCIÓN 4

VENTILACIÓN 
FORZADA

CENTRALIZADAInterior. No hay ventilación natural y se usa ventilación forzada centralizada.

Solución 4. Ventilación forzada centralizada 

La solución consiste en la utilización de sistemas de ventilación centralizados, es decir, comunes para 
todo el edificio o gran parte de él, para incrementar renovación de aire interior con aire exterior. Son los 
mismos sistemas utilizados para climatización.

Se ha de maximizar la cantidad de aire exterior con respecto a la cantidad de aire recirculado. La 
configuración existente y su modificación ha de estar a cargo de personal técnico especializado.

El aire recirculado se puede filtrar mediante la introducción de un filtro en el sistema. Se ha de utilizer el 
filtro con mayor capacidad de filtración que sea capaz de soportar el Sistema, por ejemplo MERV13. El 
caudal de aire limpio conseguido se calcula teniendo multiplicando el caudal de aire recirculado por la 
eficacia del filtro utilizado.

En cualquier caso, la relación entre renovación de aire y caudal es: ACH = Caudal / Volumen aula

Las renovaciones de aire proporcionadas por el sistema serán:

    ACHtotalsistema = ACHventilación forzada + ACHrecirculadofiltrado



Ventilación centralizada que llega a aula por techoVentilación centralizada que llega a aula por techo

SOLUCIÓN 4
VENTILACIÓN 

FORZADA
CENTRALIZADA

IMPULSO

IMPULSO

IMPULSOEXTRACCIÓN

El caudal necesario se calcula según las renovaciones de aire necesarias:
 ACHobjetivo = ACHtotalsistema

El caudal necesario será:
 Caudal =ACHtotalsistema * volumen aula

Nota: en caso de combinar con ventilación natural, a pesar de la existencia de ventilación forzada centralizada, las 
ACH son aditivas, por tanto ACHtotal =ACHventilación natural + ACHsistema



SOLUCIÓN

5
SOLUCIÓN 4

VENTILACIÓN 
FORZADA

CENTRALIZADA

En este ejemplo, el aula tiene 148 m³ y hay 
22 estudiantes de 14 años y 1 docente. Con 
esta densidad de estudiantes, serían 
recomendables más de 5 renovaciones por 
hora.

En la gráfica se indican las concentraciones 
de CO2 en el interior en estado estable 
correspondientes a 5 y 8 renovaciones por 
hora (este último valor equivalente para 
estas condiciones a 14 litros por persona y 
segundo).

En el ejemplo la ventilación forzada está 
activa durante todo el tiempo. Las 
renovaciones por hora teóricas (según 
caudales del sistema) son de 11, que 
corresponden a unas 8 renovaciones por 
hora reales, tal como se ve reflejado en las 
concentraciones de CO2, que se mantienen 
por debajo de los 690 ppm en todo 
momento. 

(Para detalles de cálculos consultar 
métodos al final de la guía)

Variación de concentración de CO2 durante una jornada escolar sin ventilación y con ventilación 
forzada centralizada.

Ejemplo ventilación forzada centralizada
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Rojo: Ventanas y puertas cerradas (abril 2015)

Verde: Ventilación forzada centralizada de impulsión sin recirculación (mayo 2019)

https://webmesura.org/mimoco2/

Medidas reales hechas por Mesura en aulas de la Comunidad Valenciana

ACH=5, 855 ppm

ACH=8, 692 ppm



SOLUCIÓN 5
PURIFICACIÓN

Solución 5. Purificación

La solución consiste en utilizar un purificador para eliminar las partículas susceptibles de contener virus 
del aire interior.

Las renovaciones de aire conseguidas por diferentes medios en un mismo espacio simultáneamente 
son aditivas, es decir:

 ACHtotal =ACHventilación + ACHpurificación

Por tanto, para tener una renovación de aire total (ACHtotal) que alcance la renovación objetivo 
(ACHobjetivo), se calcula la renovación de aire a proporcionar por el purificador (ACHpurificación) como:

 ACHpurificación =ACHobjetivo - ACHventilación

El caudal de aire limpio proporcionado por los equipos comerciales se expresa como CADR, del inglés 
Clean Air Delivery Rate, y se suele expresar en m³/h. Para conocer cual es el CADR que ha de tener el 
purificador para un ACHpurificación requerido, se calcula como:

 CADR = ACHpurificación * Volumen aula

Para conocer qué renovación de aire proporciona un purificador con un CADR dado, se calcula como:

 ACHpurificación = CADR / Volumen aula 

Interior. No hay posibilidades de ventilación natural y/o forzada central o 
individual, o bien no son suficientes.



Nota: en el excel anexo existe una plantilla para realizer los cálculos de CADR y ACHpurificador

SOLUCIÓN 5
PURIFICACIÓN

Se puede utilizar más de un purificador hasta sumar el caudal necesario.

El purificador se debe colocar en el centro del aula si es posible y no ha de soplar directamente a los 
ocupantes.

El sistema más eficaz es la filtración, que consiste en hacer pasar el aire ‘contaminado’ a través de un 
filtro de alto rendimiento, generalmente filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air), que retiene las 
partículas y proporciona aire ‘limpio’. Se recomienda HEPA H13 o superior (>99,95% de eficiencia).

No son recomendables los sistemas con ionizadores o producción de ozono, ya que generan reacciones 
con otros elementos de la atmósfera que no se controlan y tienen consecuencias negativas de 
formación de contaminantes.

Se han de cambiar los filtros siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Una versión simplificada es la utilización de un ventilador junto con un filtro MERV13. En este caso el 
caudal de aire limpio no se puede determinar de manera sencilla. Esta opción es menos eficiente que 
un purificador.



SOLUCIÓN 5
PURIFICACIÓN

En el ejemplo, hay dos purificadores 
de aire, con un caudal de 1200 m³/h 
cada uno en un gimnasio escolar de 
270 m³ (100 m² * 2.7 m).

El caudal total es 1200*2 = 2400 m³/h.
La renovación de aire proporcionada 
por el conjunto de los dos 
purificadores es:

ACHpurificadores= 2400/270 = 8.9 
renovaciones por hora.

Se observa disminución en la 
concentración de partículas en aire 
ambiente, susceptibles de contener 
virus.

Variación de concentración de partículas ultrafinas en un gimnasio escolar con alumnos sin y con 
purificadores de aire con filtros HEPA.

Ejemplo de purificación
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Medidas reales en un gimnasio en Barcelona:
Pacitto et al., 2020  Science of the Total Environment



Cómo verificar 
la solución 
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Métodos para determinar la ventilación en aulas

Estos métodos tienen como finalidad determinar cuantitativamente la ventilación de un aula y poder comparar 
con las recomendaciones de ventilación establecidos: valor objetivo de ACH y/o de litros por persona y segundo.

Se incluyen dos métodos. Ambos se basan en medidas de dióxido de carbono (CO2) en interiores, que se utiliza 
como una medida indirecta de ventilación.

En el exterior, las concentraciones de CO2 son de aproximadamente 420 ppm.

Cuando un edificio está ocupado, las concentraciones de CO2 en el interior son elevadas por el CO2 exhalado por 
los ocupantes.

Ambos métodos solo consideran el efecto de dilución debido al flujo de aire exterior.
Si hay purificación de aire, los ACH son aditivos, es decir, si la ventilación proporciona 4 ACH y el purificador de 
aire proporciona 3 ACH, la tasa de renovación de aire sería de 7 ACH.



Método 1.   Determinación de la tasa de renovación de aire

Medir la concentración de CO2 al aire libre durante al menos cinco minutos. Esto se hará antes y después del 
experimento. Hacer el promedio de ambas medidas. El resultado será la concentración de CO2 exterior.

Colocar el sensor de CO2 en el aula aproximadamente a 1metro sobre el suelo.

Incrementar la concentración de CO2 en el aula a aproximadamente 2000 ppm. Opciones:

una o más personas están en el aula con ventanas y puertas cerradas. Esta situación se puede dar al final de una 
sesión de clase en caso de que no haya habido ventilación. Se puede iniciar el experimento en ese momento.

usar fuentes de emisión de CO2 para aumentar la concentración rápidamente. Una opción es el uso de hielo seco.

Controlar la concentración de CO2 e iniciar el experimento cuando alcance al menos 2000 ppm. Se puede iniciar con 
otras concentraciones en caso de aprovechar por ejemplo el final de una sesión de clase sin ventilación:

retirar el hielo seco u otra fuente de CO2 (si se ha usado)
hacer que todas las personas presentes salgan del aula
abrir ventanas y puertas según la configuración que se quiera probar
este momento será el inicio del experimento

Se trata de determinar la tasa de renovación de aire (ACH). El experimento se ha de llevar a cabo sin ocupantes. 
Consiste en aumentar la concentración de CO2 en el aula y posteriormente (en ausencia de ocupantes y otras fuentes 
de CO2) determinar la velocidad de disminución de la concentración de CO2 en las condiciones de ventilación a 
estudiar. Esta variación indica cómo de rápido el aire del exterior reemplaza el volumen de aire interior.

Experimento



Dejar que la concentración de CO2 en el aula se reduzca con la configuración de ventanas y puertas a probar. 
Evitar entrar y salir del aula durante este periodo 

Definimos el concepto de exceso de CO2:

 Exceso de CO� = concentración CO� interior - concentración CO� exterior.

La prueba finaliza cuando el exceso de CO2 se acerque al 37% del exceso inicial. 

    Ejemplo:

concentración interior máxima inicial es de 2000 ppm

concentración exterior es de 420 ppm

exceso de CO2 inicial= 2000-420 = 1580 ppm

exceso de CO2 final= 37% del exceso de CO2 inicial = 1580 * 0.37 = 585ppm

concentración interior final = 420 + 585 = 1005 ppm

Repetir los pasos para probar otras configuraciones de puertas y ventanas.

Comparar el valor de ACH con el valor objetivo, y tomar medidas adicionales si es necesario.



Descargar o apuntar los datos medidos por el sensor de CO2.

Identificar el comienzo de la curva de disminución teniendo en 
cuenta el momento del experimento. Evitar periodos en los 
que las concentraciones de CO2 oscilen alrededor del mismo 
valor y elegir un punto con una disminución de concentración 
clara y constante. Punto verde en el gráfico indica la 
concentración (Cinicio) y el tiempo (tinicio).

Identificar el final de la curva de disminución según el cálculo 
de concentración final y observando los datos. Punto rojo en 
el gráfico indica la concentración (Cfinal) y el tiempo (tfinal).

Tomar el promedio de concentraciones en exteriores medidas 
con el antes y sensor después de las pruebas (Cexterior).

Utilizar la siguiente ecuación, donde las concentraciones, C, estarán en ppm y los tiempos, t, estarán en horas:
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Nota: los cálculos se pueden realizar utilizando la plantilla Excel en el anexo de esta guía.

Cómo tratar los datos
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Inicio de la disminución, Cinicio= 2210 ppm y tinicio= 09:05

Identificar el final de la disminución, Cfinal= 1085 ppm y tfinal= 09:22

Concentración exterior, Cexterior = 420 ppm

Tiempo tfinal-tinicio es 17 minutos. En horas son 17/60 = 0.2833 horas

Comparación del valor obtenido (ACH=3.5) con el valor objetivo.
 Se puede tomar ACHobjetivo = 5.

 Se puede tomar como objetivo 14 litros de aire por persona y segundo y calcular los ACH correspondientes.   

Ejemplo: 
 23 personas en un aula de 70 m² y 2.8 m de altura (70*2.8=196 m³), correspondería a:
 ACH = 14 litros/persona/segundo * 23 personas * 3600 segundos/hora * 0.001 m³/litro / 196 m³ = 5.9

Tomando ACHobjetivo=5, se necesitan 1.5 ACH adicionales (5.0-3.5)

Opciones:
Modificar condiciones ventanas y/o puertas si es posible hasta alcanzar la ACH necesaria
Utilizar ventilación forzada individual que añada las 1.5 ACH que faltan. Caudal necesario = 1.5 *196 = 294 m³/h
Si no se puede determinar con exactitud el caudal generado por la ventilación forzada, se puede repetir el método 1 
con la nueva configuración (natural+ forzada) y determinar las ACH totales conseguidas.
Poner un purificador de aire que añada las 1.5 ACH que faltan. El caudal necesario será CADR = 1.5 *196 = 294 m³/h 

3.5 renovaciones por hora

Ejemplo Método 1



Método 2.   Determinación de la concentración de CO2 objetivo en estado estable estable.

Medir las dimensiones del aula: ancho x largo x alto y calcular el volumen en metros cúbicos.

Medir la concentración de CO2 al aire libre durante al menos cinco minuto. Esto se hará antes y después del experimento. 
Hacer el promedio de ambas medidas. El resultado será la concentración de CO2 exterior.

Estimar lla generación de CO2 como:
 Generación de CO2 = número de ocupantes * tasa de exhalación de CO2 por ocupante

La tasa de generación de CO2 por persona depende de la edad, el sexo, el peso y la actividad metabólica. Consultar las tablas 
siguientes para determinar la tasa de generación de CO2 para cada caso.

Algunos valores de situaciones frecuentes: 

Estudiantes de 6-11 años, sentados: 0.0031 litros/segundo = 0.186 litros/minuto (lpm) por estudiante

Adolescentes: 0.0044 litros/segundo = 0.264 litros/minuto (lpm) por adolescente

Docentes (de pie y hablando, edad promedio de 30 a 40 años): 0.00361 litros/segundo = 0.366 litros/minuto (lpm)

Se trata de determinar la concentración de CO2 objetivo con el aula ocupada. Se han de conocer las dimensiones del aula 
y su ocupación, y se ha de fijar el objetivo de renovación de aire. Con ello, se calcula la concentración de CO2 en el aula para 
condiciones estables. Dicha concentración se compara con medidas continuas en el aula en condiciones estables, es decir, 
cuando la concentración de CO2 se mantiene relativamente constante, tras el incremento del inicio de la clase.



Calcular el caudal de aire exterior objetivo:

Caudal aire exterior objetivo = ACH * Volumen aula

Estimar la concentración de CO2 en estado estable usando la siguiente fórmula. La generación de CO2 y el caudal de 
aire exterior estarán en lpm, y la concentración de CO2 estará en ppm.

Se realizan medidas de CO2 para evaluar si la ventilación es adecuada. Si la concentración de CO2 , una vez es 
relativamente constante, es similar a la Cestado estable, sabríamos que estamos cumpliendo el objetivo de 
ventilación establecido. Si la concentración de CO2 es superior a Cestado estable, no se alcanza el objetivo de 
renovación de aire y habría que revisar la ventilación o desalojar el aula. Dadas las variaciones de concentraciones a 
lo largo del día, es razonable asumir un 20% de desviación del valor objetivo antes de tomar medidas drásticas.

Nota: los cálculos se pueden realizar utilizando la plantilla Excel en el anexo de esta guía.

Persily and de Jonge, 2017. Indoor Air



Tasa de generación de CO2

Persily and de Jonge, 2017. Indoor Air



Ejemplo Método 2. Aula secundaria 

Dimensiones del aula: ancho x largo x alto: 6.5 x 10 x 2.9 = 188.5 m³

Concentración de CO2 exterior = 420 ppm

Generación de CO2 = 16*0.264 lpm +1*0.366 lpm =  4.59 lpm

Renovaciones de aire por hora objetivo, ACH=5

Se podrían calcular según objetivo de ventilación de litros por persona y segundo (lps): 14 lps
 ACH = 14 litros/persona/segundo * 17 personas * 3600 segundos/hora * 0.001 m³/litro / 188.5 m³ = 4.5

Caudal de aire exterior necesario: 5 * 188.5 = 942.5 m³/h = 15708 lpm

Cestado estable de CO2 :

Valores superiores a 712 ppm de CO2 indicarían una renovación de aire inferior a la objetivo y por tanto la 
necesidad de implementar medidas adicionales o el desalojo del aula. Dadas las variaciones de 
concentraciones a lo largo del día, es razonable asumir un 20% de desviación del valor objetivo antes de tomar 
medidas drásticas.

Aula de 65 m² con 16 estudiantes adolescentes y 1 docente.



Ejemplo Método 2. Aula infantil 

Dimensiones del aula: ancho x largo x alto: 10 x 5 x 2.9 = 145 m³

Concentración de CO2 exterior = 420 ppm

Generación de CO2 = 12*0.186 lpm +2*0.366 lpm =  2.964 lpm

Renovaciones de aire por hora objetivo, ACH=5

Se podrían calcular según objetivo de ventilación de litros por persona y segundo (lps): 14 lps
 ACH = 14 litros/persona/segundo * 14 personas * 3600 segundos/hora * 0.001 m3/litro / 145 m3 = 4.9

Caudal de aire exterior necesario: 5 * 145 = 725 m3/h = 12083 lpm

Cestado estable de CO2:

Valores superiores a 665 ppm de CO2 indicarían una renovación de aire inferior a la objetivo y por tanto la 
necesidad de implementar medidas adicionales o el desalojo del aula. Dadas las variaciones de 
concentraciones a lo largo del día, es razonable asumir un 20% de desviación del valor objetivo antes de 
tomar medidas drásticas.

Aula de 50 m² con 12 estudiantes infantiles y 2 docentes.



Limitaciones de los métodos  
No todas las áreas de la habitación pueden considerarse bien mezcladas. Tanto en condiciones de ventilación natural 
como forzada, es posible que el área central de un aula esté bien mezclada y que las esquinas u otras áreas 
periféricas lo estén menos eficientemente. Se pueden realizar las comprobaciones en diferentes puntos de la sala 
para identificar posibles ‘zonas estancadas sin ventilación’.

Los cálculos se han de adaptar en el caso de utilización de filtros en los sistemas de recirculación de aire o en el caso 
del uso de purificadores de aire. Los ACH proporcionados por ventilación y por purificación son aditivos.

Los resultados son sensibles a errores debido a sensores de CO2 mal calibrados.

El CO2 no se degrada con el tiempo, mientras que el virus en aire sí, por lo que las concentraciones de virus en aire 
decrecerán más rápidamente que las de CO2. La diferencia depende de varios factores ambientales, tales como 
radiación UV o temperatura.

La emisión de CO2 y de partículas generada por las personas no son proporcionales. Al hablar fuerte, gritar o cantar 
se emiten más partículas, por tanto, con las mismas concentraciones de CO2, el riesgo de contagio variará.

Los valores de ACH medidos en un día según Método 1 reflejarán las condiciones de ese día, pudiendo variar según 
condiciones meteorológicas externas.

Para el Método 1, los resultados se pueden ver afectados por selección adecuada de los puntos de inicio y finalización 
de la disminución de la concentración, flujos desde o hacia otros espacios dentro del edificio, y cambios en la 
ventilación durante el experimento debido a cambios en las diferencias de presión dentro el edificio y en la 
envolvente del edificio.

Los valores de emisión de CO2 de una persona varían con muchos factores, como edad, sexo, peso y actividad 
metabólica. Las estimaciones usadas pueden afectar a los resultados usados para el Método 2 (estado estable).



Características deseables de los medidores de CO2

Características deseables:

Capacidad de proporcionar los datos sin procesar descargables en archivo .txt, .xls, .csv o similar.

Resolución temporal de al menos un dato por minuto

Pantalla que muestre los niveles de CO2 en tiempo real

Uso de tecnología NDIR (del inglés nondispersive infrared)

Coste entre 100 y 300 €

Siempre hay que seguir las recomendaciones de uso del fabricante y las indicaciones de calibración, si las hay.

Una forma de comprobar el buen funcionamiento es medir la concentración de CO2 en el exterior, que ha de 

ser de aproximadamente 420 ppm, aunque en áreas urbanas densas puede fluctuar a lo largo del día debido a 

las emisiones de las fuentes de combustión.
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Descargo de responsabilidad 

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. Su objetivo es ofrecer 
orientación con respecto a preguntas sobre las mejores prácticas con respecto a la evaluación de la ventilación 
en las aulas escolares en un esfuerzo por reducir el riesgo de transmisión de enfermedades, específicamente el 
nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa, COVID-19.

La adherencia a cualquier información incluida en este documento no garantizará un tratamiento exitoso en 
cada situación, cada situación y edificio son diferentes, y el usuario debe reconocer que no existe un escenario 
de "riesgo cero".

El documento no debe considerarse exhaustivo en cuanto a la inclusión de todos los métodos adecuados ni es 
excluyente de otros métodos razonablemente diseñados para obtener los mismos resultados. El documento no 
tiene la intención de anular o reemplazar la orientación del gobierno y las organizaciones de salud.

La información contenida en este documento refleja la información disponible en el momento en que se creó el 
documento. Nueva información y/o resultados de estudios futuros pueden requerir revisiones del documento.

No garantizamos la precisión o integridad de la guía en este documento y no asumimos ninguna 
responsabilidad por cualquier lesión o daño a personas o propiedad que surja de o esté relacionado con 
cualquier uso del informe o por cualquier error u omisión.



Guía para ventilación en aulas
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1. Objecte 

L’objecte  d’aquest  protocol  és  determinar  les  condicions  i  mesures  de

prevenció  de  la  COVID-19  que  s’han  d’adoptar  en  la  utilització  de  les

mascaretes  semitransparents  pel  personal  docent  i  no  docent  que  atén

l’alumnat sord, amb hipoacúsia o amb dificultats de comunicació.

2. Àmbit d’aplicació

Aquest protocol serà d’aplicació durant l’atenció directa a l’alumnat sord, amb

hipoacúsia o amb dificultats de comunicació.

3. Pla de contingència

3.1. Mesures generals

- S’ha  de  proporcionar  la  informació  adequada  al  personal  docent  i  no

docent,  a  l’alumnat  i  a  les  famílies  per  evitar  l’exposició  al  coronavirus

(SARS-CoV-2).

- Durant  l’atenció  educativa  amb  l’alumnat  sord,  amb  hipoacúsia  o  amb

dificultats  de  comunicació,  el  personal  docent  i  no  docent  utilitzarà

mascareta higiènica semitransparent i l’alumnat haurà d’utilitzar mascareta

higiènica o quirúrgica. 

- Cal reforçar les rutines de neteja i de desinfecció de mans i de l’àrea de

treball del personal docent i de l’alumnat.

- Cal evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca durant el desenvolupament de

les classes.

- Cal evitar l’ús compartit d’objectes durant el desenvolupament de la tasca.

- Tant  com  siga  possible,  s’haurà  de  mantenir  la  distància  mínima  de

seguretat d’1,5 metres.

3



- En cas de simptomatologia compatible amb la COVID-19, o de possible cas

positiu de la resta de les persones implicades, el centre educatiu haurà de

contactar amb les autoritats sanitàries.

3.2. Mesures per al centre educatiu 

- El  centre  educatiu  proporcionarà  al  personal  docent  i  no  docent  les

mascaretes  semitransparents  i  les  pantalles  de  protecció  facial,

distribuïdes per la Conselleria d’Educació.

- El centre educatiu podrà proporcionar més mascaretes semitransparents

comptant amb la dotació econòmica percebuda per la COVID-19, tenint

en  compte  que  aquestes  compleixen  amb  les  especificacions  UNE

0064/0065 en l’etiquetatge.

- El  centre  educatiu  haurà  de  garantir  la  disponibilitat  de  solucions

hidroalcohòliques per al personal docent i no docent.

3.3. Mesures per al personal docent i no docent

El personal docent i no docent que atén l’alumnat sord, amb hipoacúsia o amb 

dificultats de comunicació, haurà d’adoptar les mesures següents:

    - Utilitzar la mascareta higiènica semitransparent, preferiblement amb la 

pantalla de protecció facial.

    - Mantenir la distància mínima de seguretat d’1,5 metres, sempre que 

siga possible.

     - Ventilar l’espai de treball de forma freqüent.

     - Reforçar les rutines de neteja i de desinfecció de mans i de l’àrea de

treball del personal docent i de l’alumnat.

3.4. Mesures per a l’alumnat

- L’alumnat de 6 o més anys ha d’utilitzar sempre la mascareta higiènica o

quirúrgica.

4



- Si l’atenció és amb alumnat amb alguna patologia que li impedisca portar

mascareta  higiènica  o  quirúrgica,  el  personal  docent  i  no  docent  no

podrà fer ús de les mascaretes higièniques semitransparents.

5



Annex I. Mesures de protecció
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1. Objecte 

L’objecte d’aquest pla de contingència i continuïtat en el treball durant la nova 
normalitat és determinar les condicions i mesures de prevenció de la COVID-19 que 
s’han d’adoptar en l’atenció educativa domiciliària. 

 

2. Àmbit d’aplicació 

Aquest pla serà d’aplicació durant l’atenció educativa domiciliària de l’alumnat que tinga 
concedida aquesta prestació per part de la direcció general d’Inclusió Educativa. 

 

3. Pla de contingència 

3.1. Mesures generals 

- S’ha de proporcionar la informació adequada al personal docent, a l’alumnat 
i a les famílies per evitar la seua exposició al coronavirus (SARS-CoV-2). 

- Les persones implicades han d’utilitzar mascareta quirúrgica o higiènica 
durant l’atenció educativa domiciliària (familiars que es troben en el domicili, 
personal docent i alumnat de 6 o de més anys). 

- Cal reforçar les rutines de neteja i de desinfecció de mans i de l’àrea de treball 
del personal docent i de l’alumnat. 

- Cal evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca durant el desenvolupament de les 
classes. 

- Cal evitar l’ús compartit d’objectes durant la realització de la tasca. Si no fóra 
possible, caldrà procedir a la seua neteja i desinfecció després de cada ús. 

- Tant com siga possible, s’haurà de mantindre la distància mínima de 
seguretat d’1,5 metres. 

- En cas de simptomatologia compatible amb la COVID-19, o possible cas 
positiu de qualsevol de les persones implicades (família, alumnat o personal 
docent), s’haurà de contactar immediatament amb el centre educatiu i amb 
les autoritats sanitàries. 

 

3.2. Mesures per al centre educatiu 

- El centre educatiu haurà d’establir una coordinació amb les famílies de 
l’alumnat que reba atenció educativa domiciliària amb la finalitat de recollir 
informació prèvia de les mesures de seguretat, procediments i actuacions que 
han d'adoptar-s'hi. 

- El centre educatiu proporcionarà al personal docent els equips de protecció 
que s’utilitzaran en el domicili. 

- El centre educatiu haurà de garantir la disponibilitat de solucions 
hidroalcohòliques per al personal docent amb la finalitat de garantir la neteja 
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de mans després de la realització de cada atenció educativa. En els casos que no 
es dispose de solució hidroalcohòlica per a la neteja immediata de mans, 
s’haurà de disposar de guants de protecció d’un sol ús. 

- El centre educatiu haurà de proporcionar a les famílies i al personal docent 
que realitze l’atenció educativa domiciliària informació per escrit de les 
mesures de protecció davant la COVID-19. 

 

3.3. Mesures per al personal docent d’atenció educativa domiciliària 

El personal docent d’atenció educativa domiciliària haurà d’adoptar les mesures 
següents: 

a) En el desplaçament als domicilis: 

- Sempre que es puga, caldrà prioritzar les opcions de mobilitat que millor 
garantisquen la distància interpersonal d’1,5 - 2 metres. 

- En cas d’utilitzar transport amb més persones, caldrà utilitzar mascareta que 
cobrisca nas i boca, així com extremar les mesures de neteja i de desinfecció 
de mans. 

- És obligatori que el personal empleat públic comunique a la direcció del 
centre educatiu si està afectat o si presenta símptomes de la malaltia del 
coronavirus i que el centre educatiu telefone al 900 300 555 per adoptar les 
mesures que indiquen les autoritats sanitàries. 

b) En el domicili: 

- Tant com siga possible, caldrà mantenir la distància mínima de seguretat 
entre les persones que romanguen en el domicili. 

- S’ha de comprovar la realització de la higiene de mans per part de l’alumnat 
i del familiar present durant les actuacions docents. 

- Cal utilitzar mascareta quirúrgica o higiènica. Si l’atenció implica interactuar 
amb alumnat amb discapacitat o amb alguna patologia que li impedisca 
portar mascareta, es recomana l’ús d’equip d’autoprotecció individual FFP2, 
mascareta autofiltrant, que complisca les normes autoritzades de la UE o 
mascareta quirúrgica a més de pantalla facial protectora (UNE_EN 166:2002). 

 

3.4. Mesures per a l’alumnat 

- L’alumnat de 6 o de més anys ha d’utilitzar mascareta quirúrgica o higiènica.  

- Cal evitar compartir l’ús d’objectes durant l’atenció educativa domiciliària. Si 
no fos possible, es procedirà a la seua neteja i desinfecció després de cada ús. 

- Cal mantenir la distància de seguretat sempre que siga possible. 

 

 



 

5 
 

 

3.5. Mesures per a les famílies 

- Els familiars que romanguen en el domicili durant l’atenció educativa 
domiciliària han d’utilitzar mascareta quirúrgica o higiènica. 

- Cal mantenir la distància de seguretat interpersonal. 

- S’ha de mantenir la zona de treball ventilada i desinfectada. 

- Les famílies han de col·laborar en la planificació de l’organització dels temps 
i dels espais de treball de forma que es minimitzen els riscos de contagi. 

- És obligatori que la família informe al centre educatiu si algun familiar 
convivent està afectat o presenta símptomes de la malaltia del coronavirus i 
telefone al 900 300 555 per adoptar les mesures que indiquen les autoritats 
sanitàries. 
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Medidas ventilación vs confort térmico (02/12/2020) 

El presente documento tiene como objetivo informar de las acciones que se están llevando a 

cabo para evitar contagios de la COVID 19 en los espacios de Florida, así como establecer 

medidas que puedan mantener un equilibrio entre la seguridad y el confort térmico. 

En primer lugar, queremos hacer hincapié en que la medida de seguridad más eficaz es la 

ventilación natural de cada uno de los espacios, medida que recomiendan todos y cada uno de 

los organismos oficiales competentes. 

El proceso que se ha seguido para llegar a las conclusiones e implementación de las medidas 

que se plantean en este documento ha sido el que se describe a continuación. 

Durante los meses de octubre y noviembre se ha recopilado la información de las características 

de los equipos de climatización, y se han realizado mediciones en diferentes espacios de Florida, 

tanto de caudales de aire como de índice de nivel de C02. 

Los tipos de instalación de los que disponemos en Florida son: 

1. Climatización con renovación de aire.  

En este caso es el propio sistema el que incorpora aire nuevo del exterior al circuito. 

Este sistema es el que tenemos en las aulas del edificio D (excepto la D.3.1 y la D 3.2) y 

Biblioteca, con lo que no sería necesaria la apertura de ventanas (en base a las 

mediciones realizadas en estas condiciones).  

Departamentos y despachos necesitan ventilar abriendo ventanas y puertas.  

 

2. Climatización por conductos sin renovación del aire.  

Esta es la que tenemos en el edificio C. 

 

3. Climatización por equipos individuales o múltiples (Split de techo, pared etc.)  

Es la que tenemos en el resto de edificios A, B y E. 

En el tipo 1 podemos saber la renovación y la podemos regular desde el 25%, en modo 

automático, hasta poder llegar al 100%. Con los datos de proyecto podemos calcular la cantidad 

de aire que estamos incorporando al circuito para determinar el aforo de los diferentes espacios. 

Nuestra unidad de referencia es de 12,5 lt/s (litros * segundo) por persona. 

En el tipo 2 medimos el caudal con medidor de velocidad del aire (Kestrell 3000) en las salidas 

de conductos de diferentes aulas y despachos para determinar la cantidad de aire que podemos 

mover por medios mecánicos. Para saber qué cantidad de ese aire es nuevo, tomado del exterior 

por la apertura de ventanas y puertas, se han tomado mediciones de CO2. 

En el tipo 3 conocemos el caudal que mueve cada aparato por las características de la máquina, 

por lo tanto, nos basaremos en las mediciones de CO2 para saber si el aporte es el idóneo, con 

la apertura de ventanas y puertas. 

En resumen, nos hemos basado en datos de caudal de aire en cada espacio y medición de niveles 

de CO2 en esos mismos espacios en diferentes situaciones. Como son: apertura de ventanas y 

puertas, solo ventanas, todo cerrado, espacio vacío, espacio al límite de aforo etc. y en 

diferentes horarios. 



Una vez realizados estos análisis los índices de referencia que se han tomado como momento 

en el que aplicar medidas diferentes son: 

• Caudal 12,5 lt/s por persona 

• Nivel CO2 hasta 1000 PPM. Considerado como máximo recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para entornos saludables. 

Podemos entonces considerar que este referente es el: 

“NIVEL ACEPTABLE de CO2 EN NUESTROS ESPACIOS Y CON LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA 

ORGANIZACIÓN” 

Una vez establecida esta medida, se han valorado mecanismos y acciones, que nos ayuden a 

conseguir ese nivel, con el objetivo de mantener el equilibrio entre VENTILACIÓN Y CONFORT 

TÉRMICO.  

Estas medidas/acciones deben estandarizarse y ser comunes a la mayor parte de los espacios, 

con la pretensión de no generar múltiples acciones diferentes según espacios, horarios etc. Con 

ello facilitamos  su comprensión y aplicación por parte de usuarios y organización.  

Tras las mediciones realizadas hasta el 27 de noviembre, podemos resaltar algunos datos 

significativos en cuanto a las aulas: 

• Edificio A, B se comprueba que con 30 minutos de ventanas y puerta cerradas se 

alcanzan niveles superiores a los 1000 PPM de CO2. 

• Edificio C, se constata que con puertas y ventanas cerradas aprox. en 60 minutos se llega 

a niveles de 900-1000 PPM de CO2.  

• Edificio D, se confirma que con calefacción y aporte del 40% de aire exterior no se llega 

a los 600 PPM en ningún momento. Con aporte de 29% se llega a los 800 PPM en algunas 

aulas. Sin ventilación mecánica y puertas cerradas se llega a 700-800 PPM en 50 

minutos.  

• En el Edificio E, haciendo las mediciones con puertas y ventanas cerradas se alcanza en 

60 minutos los 1000 PPM superándolos en algunos casos. Se confirma que con 

calefacción los niveles suben tanto con puertas y ventanas abiertas como cerradas con 

respecto a las mismas aulas sin calefacción. 

Tras el análisis de toda la información recogida, a continuación, se indican las acciones que se 

van a llevar a cabo: 

1.- Se continuará con la ventilación que se realiza a partir de las 06:00 h por parte del 

servicio de limpieza y mantenimiento mediante la apertura de puertas y ventanas. 

2.- Se procede al encendido de la calefacción de los edificios A, B y C de 7:30 a 10:30 h, 

y de 17:30 a 20:00 horas, con consigna 20 grados de temperatura.  

Como estos edificios no tienen aporte de aire exterior, se deben realizar alguna de estas 

dos acciones: 

• Ventilar cada 30 minutos (en el caso de los edificios A y B) y de 60 minutos (en 

el edificio C) abriendo puertas y ventanas durante un intervalo de entre 5-15 

minutos. En cualquier caso, nunca más de 60 minutos con puertas y ventanas 

cerradas.  

• Mantener puerta y 1 ventana abierta para generar ventilación natural cruzada. 



3.- Se procede al encendido de la calefacción del edificio “D” con consigna 20 grados en 

el siguiente horario; de 07:30 a 13:30 h y de 15:00 a 21:00 h. Con los resultados 

obtenidos en el edificio “D” y teniendo en cuenta el sistema de ventilación, se pueden 

mantener las puertas y ventanas cerradas. Durante el cambio de turno de mediodía se 

seguirán ventilando los espacios (apertura de puertas y ventanas) hasta la hora del inicio 

de las clases (aprox. de 14:00 a 15:00 h). 

4.- En el edificio E (también sin aporte de aire exterior), se procede a la puesta en marcha 

de la calefacción de 7:30 a 10:30 h. y se deben mantener 2 ventanas de los extremos y 

la puerta de las aulas abiertas. 

5.- Casos específicos con acciones singulares: 

• Aula C.01, C.02, C.03, mantener siempre puerta y ventanas abiertas. 

• Aulas D.3.1 y D .3.2, mantener puertas y dos ventanas de los extremos abiertas. 

6.- En las mediciones realizadas en despachos de trabajo (Sistemas; Persones; 

Administración, Marketing, Secretaría, etc.) no se han producido valores elevados tras 

el cierre parcial de ventanas y puertas por espacios determinados de tiempo, por ello 

consideramos y proponemos la opción de la apertura cada 60 – 90 minutos de puertas 

y ventanas para conseguir una buena renovación del aire. 

 

Para garantizar la seguridad, se van a seguir realizando controles aleatorios periódicos en los 

diferentes espacios, prestando especial atención a aquellos que, por sus características, 

presentan condiciones más críticas así como en aquellos que se solicite por parte del 

profesorado o miembro del colectivo.  

Debemos señalar que los datos que más fácil han hecho el análisis, han sido los de Secundaria 

ya sea por la tipología de los grupos, la metodología, los horarios, aforo constante etc. El resto 

de los ámbitos educativos, por tener otra tipología de dinámicas en el aula, hace que los datos 

que arrojan las mediciones sean cambiantes (aunque nunca fuera de lo establecido como 

“seguros”) y difíciles de estandarizar. Aun así, queremos insistir en que, a pesar de la situación 

en la que nos encontramos y poniendo en funcionamiento las medidas descritas anteriormente, 

disponemos de unas instalaciones seguras para evitar la propagación y contagio de la COVID 19. 

Recordar que el que estas medidas tengan su efecto, es cosa de todos y todas. 

 

Un saludo 

El equipo de dirección 
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