
MODIFICACIONS AL PLA DE CONTINGÈNCIA segons l’ actualització de la normativa 
vigent a la Resolució conjunta del Conseller d’ Educació, Universitat i Recerca i la 
Consellera de Salut i Consum de 25 de setembre de 2020 per la qual se modifica la 
Resolució conjunta de 3 de setembre de 2020 que modifica la Resolució conjunta de 6 
de juliol de 2020 per la qual s’ aproven  les mesures excepcional de prevenció i 
contenció, coordinació i d’ organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària 
ocasionada per la Covid 19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-21 i segons les Pautes d’ actuació per 
als docents davant un cas sospitós de la Covid 19 als centres educatius elaborat pel 
Serveis de Riscos Laborals.  
 
Per tot allà on faci referència a l’ ús de mascareta només fóra dels grups estables de 
convivència, queda modificat per : “obligatorietat de l’ ús de mascareta per a tot l’ alumnat a 
partir de 1er d’EP” 
 
A l’ apartat 1.1.3.1- Neteja s’ ha de suprimir el punt on parla de la neteja al servei de 
menjador, matinet i extraescolar, ja que finalment no s’ han pogut garantir les mesures de 
distància , no mesclar GEC i neteja que marca la normativa i no s’ oferten, com a cosa 
excepcional per aquest curs, aquests serveis.  
 
A l’ apartat 1.1.3.1- Neteja, al darrer punt s’ hi ha d’ afegir que quan hi ha un cas sospitós 
s’ha de netejar i desinfectar la sala d’ aïllament i tots els espais on  hagi estat el cas (aula, 
sala, etc…) 
 
A l’ apartat 1.1.1.4- Mesures de protecció als diferents espais: ús de mascareta,gel 
hidroalcohòlic….Allà on diu “L’ ús de mascareta ha de ser el següent….” ha de canviar a 
l’apartat dels cursos de primària ha de dir “L’ ús de mascareta és obligatori per a tot 
l’alumnat a partir de 1er d’ EP, malgrat estigui dins un GCE 
 
A l’ apartat 1.2.1.2- Allà on posa “que els GCE podran interaccionar entre sí”, ha de posar 
“S’ ha de garantir  la separació mínima d’ un metre i mig entre persones (professorat, 
alumnat, personal d’ administració i sereis, proveïdors i visitants) en totes les activitats que 
ho permetin, incloses entrades i sortides de l’ aula.S’ establirà un aforament màxim a tots 
els espais del centre i es garantirà la distància mìnima d’ un metre i mig entre persones” 
 
A l’ apartat 1.2.2.3. Ús de mascareta- allà on diu “Quan no es pugui mantenir la distància 
recomanada s’ ha d’ utilitzar mascareta higiènica o quirúrgica” ha de dir “L’ús de mascareta 
és obligatori a partir de 1er d’ EP” 
 
A l’ apartat 1.2.3- Mesures i protocol d’ actuació en un cas de contagi o sospita de contagi 
en un alumne ha de dir : 
 
L’ apartat 1.2.3.1-Contagi de l’ alumant - ha de ser substituit pel text de l’ annex 1 adjunt.  
 
L’ apartat 1.2.3- Contagi professorat- ha de ser substituit pel text de l’ annex 2 adjunt 
 



A l’ apartat 4.3- Alumnat - allà on diu “ S’ utilitzaran 2 dies per fer l’ acolliment , els dies 10 i 
11 de setembre” ha de dir “S’ utilitzaran 5 dies per fer l’ acolliment, els dies 10,11, 14, 15 i 
16 , segons la normativa actualitzada” 
A l’ apartat 5. 2.1 - Coordinació amb serveis externs . Amb sanitat - S’ ha d’ afegir : “ S’ 
establirà un canal de comunicació fluid entre el CE i el CS a través de la comissió de salut 
del centre. El coordinador de la comissió de salut del centre i un responsable de salut seran 
les persones que coordinaran les actuacions conjuntament amb el Departament de 
Planificació i Centres de la Conselleria d’ Educació, Univeristat i Recerca i les autoritats 
sanitàries, quan sigui necessari . La CC-educovid coordinarà conjuntament amb el Servei 
epidemiològic les actuacions quan hi hagi un cas positiu al CE i s’ informarà a la Conselleria 
d’ Educació, Universitat i Recerca, a Inspecció educativa i  a la Direcció General de Salut 
pública, segons l’ annex 1 de la Resolució conjunta del Conseller d’ Educació, Universitat i 
Recerca i la consellera de Sanitat i Consum de 25 de setembre de 2020 
 
Tota la part d’ organització de centre no queda modificada, ja que es va iniciar el curs amb 
la previsió d’un possible pas a l’ escenari B i no haver de fer canvis significatius en 
l’organització de centre. 
 
 




