
TOTHOM HA DE DUR MASCARETA
AL CENTRE?2
La mascareta és obligatòria per a majors de 6 anys, en

cas que no es pugui mantenir la distància de 2 metres.

No és obligatòria per a menors de 6 anys, si bé és

recomanable per a infants de 3 a 5 anys.

QUI PROPORCIONARÀ EQUIPS DE
PROTECCIÓ (MASCARETES, GUANTS,
SOLUCIONS HIDROALCOHÒLIQUES I
PANTALLES FACIALS)?
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Tots els centres  públics i concertats rebran per part de la

Conselleria material de protecció (mascaretes, guants,

solucions hidroalcohòliques i pantalles facials) abans de

reprendre les activitats educatives presencials per a

alumnes i personal docent.

QUÈ HA DE FER UN DOCENT SI ES
TROBA DINS ELS CASOS
CONSIDERATS POBLACIÓ DE RISC?
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Ho ha de comunicar al Servei de Prevenció de Riscos

Laborals corresponent :

serveideprevencio@dgdocen.caib.es (personal docent) i

serveideprevencio@dgfun.caib.es (personal no docent),

perquè emeti un informe amb les mesures que s'han

d'adoptar.
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QUÈ FER SI UN ALUMNE/A ES
TROBA DINS ELS CASOS
CONSIDERATS POBLACIÓ DE RISC?
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Podrà assistir al centre sempre que la seva condició

clínica estigui controlada i ho permeti. S'han adoptar,

com en tots els casos, mesures de protecció de manera

rigorosa.

COM MANTENIR LA DISTÀNCIA DE
SEGURETAT AL CENTRE? 5
Cada centre haurà d'organitzar itineraris d'entrada i

sortida, delimitació d'espais i distància de seguretat,

torns, etc. 

COM ORGANITZAR ELS ESPAIS I
ELS MATERIALS COMPARTITS?6
En tots els espais del centre s'han de mantenir les

mesures de protecció establertes. No es recomana l'ús

de material compartit. Quan sigui imprescindible la

seva utilització (ordinadors,..), s'ha de preveure la

desinfecció entre usuaris, a més, cal rentar-se les mans

abans i després de la seva utilització.

ELS DOCENTS REBRAN FORMACIÓ
SOBRE ELS PROTOCOLS I MESURES
SANITÀRIES?
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Els equips directius dels centres els faran arribar els

corresponents protocols i tindran assessorament

d'Inspecció i de les autoritats sanitàries, si ho precisen.
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QUI POT ASSISTIR A LES
TUTORIES PRESENCIALS?
Podran assistir amb cita prèvia: l'alumnat de 6è de

primària, 4t d'ESO, 2n de Batxillerat,  2n curs de

Grau Mitjà i 2n curs de Grau Superior.
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COM ATENDRE ELS GRUPS
NOMBROSOS EN EL CAS DE
CENTRES 0-3?
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Els centres privats o de titularitat municipal de 0 a

3 anys, hauran de respectar les ràtios màximes per

grup establertes per la Conselleria d'Educació,

Universitat i Recerca, a la vegada que han de

respectar la capacitat de 4 m² per infant.
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COM ORGANITZAR LES
TUTORIES PRESENCIALS?
Amb cita prèvia, a petició de les famílies, alumnes,

professors o tutors. La prefectura d'estudis

organitzarà les sessions de tal manera que 

professorat  i alumnes estiguin el temps

imprescindible al centre.
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ELS DOCENTS HAN DE FER TOT EL
SEU HORARI AL CENTRE? 11

A partir de la Fase II, només hauran d'acudir al

centre els docents que hagin de dur a terme

alguna activitat presencial, després han de

continuar el seu treball de forma telemàtica,

especialment reunions, coordinacions, etc. 

QUÈ HA DE FER UN DOCENT QUE
NO ES TROBA EN LA
PROVÍNCIA/ILLA DEL SEU
CENTRE DE TREBALL?
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S'hauran d'incorporar quan es determini en cas

d'haver d'impartir activitats presencials, i sempre

que hi hagi opcions de desplaçament. La DG de

Personal Docent valorarà individualment cada cas,

a petició del docent afectat. 

SI TINC MENORS AL MEU
CÀRREC, ELS PUC DUR AL
CENTRE AMB MI?
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No podran accedir menors que no siguin alumnes

del propi centre, ni  alumnes que  estiguin inclosos

en nivells educatius no autoritzats. 

QUAN ES REPENDRÀ EL SERVEI
DE TRANSPORT O EL DE
MENJADOR?
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No hi podrà haver servei de transport, ni de

menjador, a cap de les Illes fins a l'inici del curs

2020-21, en les condicions sanitàries que es

determinin.
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