MESURES PERSONALS D'HIGIENE I PREVENCIÓ OBLIGATÒRIA DAVANT EL COVID‐19
ESCOLA MUNICIPAL D'ANGLÈS DE LLÍRIA CURS 2020‐2021
L'objectiu d’estes mesures és protegir la salut i garantir la seguretat de les persones usuàries i treballadores
de l’Escola, mitjançant l’aplicació d'una sèrie de mesures generals i altres específiques per a les situacions
concretes. Totes elles són mesures d'actuació enfront de la COVID‐19 per al curs acadèmic 2020‐2021
basades en el protocol de protecció i prevenció front a la transmissió i contagi del SARS‐CoV‐2 per a centres
educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris, de les Conselleries de Sanitat i Educació,
concretades per Aula Abierta per a donar resposta a la realitat de l’Escola d’Anglés.
Les mesures d'higiene i prevenció de compliment obligatori que es duran a terme en l'Escola Municipal
d'Anglés de Llíria són les següents:
A) PROFESSORAT I ALUMNAT
 Tant el personal com l'alumnat haurà de portar obligatòriament màscara higiènica homologada
mentre es troben en les instal∙lacions de l'Escola d'Anglés, així com els familiars acompanyants en
les entrades i eixides que es realitzaran fora del recinte. No podrà accedir al recinte l'alumnat que
no la porte.
EN L'AULA.


A l'inici de l'activitat, els docents impartiran una xerrada informativa a l'alumnat, sobre com
acomplir les mesures de seguretat i prevenció. Es farà especial insistència en la responsabilitat
individual i la importància de seguir les normes d'higiene i convivència.



S'establix una ràtio màxima de 1/12 alumnes en l'aula mantenint les taules a una distància de
seguretat de 2m.



L'alumnat haurà de portar sempre el material individual que vaja a necessitar per a evitar
l'intercanvi d'objectes.



S'assignarà a cada alumne/a el primer dia de classe la seua taula per a tot el curs per a evitar
desplaçaments innecessaris i mantindre l'orde d'entrada i eixida de l'aula mantenint la distància de
seguretat de 2m.



Una vegada acabades cada una de les classes d'anglés de cada grup, es procedirà a la desinfecció de
taules i cadires (lleixiu 1/50 o virucides) per a mantindre la higiene i seguretat de l'alumnat.



Es ventilarà l'aula durant al menys 10 minuts entre un grup i altre, procedint a l’apertura de portes i
finestres.

B) ENTRADES I EIXIDES DEL CENTRE.


S'establirà dos punts higienitzants amb gel hidroalcohòlic en l'entrada del centre i en les aules per a
la desinfecció de mans a l'entrada i eixida de les classes.



L'entrada i eixida del centre serà escalonada i per portes diferents. S'entrarà per la porta principal
(C/ Sant Vicent 51) i s'eixirà per la porta que està a la dreta del recinte (C/ Sant Vicent 53)



A l'entrada i eixida al centre i a l'aula els grups aniran acompanyats pel seu professor/a que
supervisarà l'ordre i el manteniment de les distàncies de seguretat recomanades entre l'alumnat.

EN LES ENTRADES:
o

o

La recepció escalonada de l'alumnat en l'entrada al centre es realitzarà en la porta d'accés,
dirigint a l'alumnat a una zona lliure i espaiada dins del recinte escolar on es formaran files
per grups, respectant la distància de seguretat (2 mt) .
Es recomana a l'alumnat de les etapes de primària i ESO arribar 5‐10 minuts abans del
començament de les classes per a la formació de files per grups on es dispensarà gel
higienitzant i es procedirà al control de la temperatura (menys de 37º per a l'accés) .

EN LES EIXIDES:
o

L'eixida dels grups també es realitzarà de manera escalonada. Les famílies esperaran fora
del recinte escolar, evitant aglomeracions i respectant la distància de seguretat.

o

Se sol∙licita a les famílies puntualitat en la recollida de menors per a no causar retards en
l'horari dels grups que continuen la seua jornada.

C) FAMÍLIES



Les famílies es responsabilitzaran de vigilar l'estat de salut i de prendre de temperatura tots els dies
abans d'eixir de casa per a anar al centre educatiu. Si l'alumnat tinguera febre o símptomes
compatibles amb COVID‐19 no haurà d'assistir al centre, però sí notificar‐ho a la central d'Aula
Abierta o a la coordinadora de l'escola i contactar amb el seu centre de salut.



A més se'ls sol∙licitarà a les famílies que realitzen una declaració responsable sobre la salut del
xiquet/a i de no haver estat en contacte estret amb alguna persona amb simptomatologia de
COVID‐19.



En el cas que durant el transcurs de l'activitat es declarara un cas de contagi en la unitat familiar
d'un participant o en el seu entorn social pròxim, es comunicarà immediatament a la central d'Aula
Oberta 675697225 o a la coordinadora de l'escola 630748323.



L’alumnat que presente condicions de salut que li facen més vulnerables per a COVID‐ 19 (per
exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer,
immunodepressió o hipertensió arterial), podrà acudir al centre, sempre que la seua condició clínica
estiga controlada i ho permeta i mantenint les mesures de protecció de manera rigorosa.



En el cas que durant el període d'activitats un/a alumne/a inicie símptomes (tos, febre, dificultat per
a respirar, etc.) o siguen detectats per personal del centre, se li portarà a un espai d’aïllament on
estarà en tot moment acompanyat/da i s’aplicaran les mesures “Espai COVID”. Es comunicarà
immediatament a la família aquesta circumstància per a que acudisquen a recollir al/a la menor.



La informació a l’alumnat i a les famílies es deurà sol∙licitar via email (emilliria@aulaabierta.net) per
a demanar cita amb la coordinadora d'estudis. La tutoria es realitzara de manera telefònica o online.

DOCUMENT DE DECLARACIÓ RESPONSABLE I D’ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE
PARTICIPACIÓ EN L’ESCOLA MUNICIPAL D’ANGLÈS DE LLÍRIA.

____________________________________amb núm. de DNI/NIE
en nom
d’edat)

propi

com

a

pare/mare/tutor‐a de la persona
amb núm. de DNI/NIE

Pertinença a grups vulnerables o amb necessitats especials d’adaptació:

actuant
interessada
SI

(menor
NO

Declare baix la meua responsabilitat que sol∙licite que el meu fill/a o menor sota la meua tutela
participe en les activitats organitzades en l’Escola Municipal d’Anglès de Llíria.

Declaració responsable de no formar part de grups de risc o de conviure amb grups de risc
Declare que el meu fill/a o tutelat/da no és grup de risc ni conviu amb ninguna
persona que siga grup de risc.
Em compromet a notificar diàriament l’estat de salut i, si s’escau, la causa
d’absència a les activitats, a través del mòbil, mitjançant trucada o missatge
telefònic
Declare que el xiquet/a ha presentat un bon estat de salut els 14 dies previs a
l’inici de l’activitat i que no ha estat en contacte estret amb cap persona amb
simptomatologia de COVID‐19.
Me compromet a vigilar l’estat de salut i fer una presa de temperatura tots els
dies abans d’eixir de casa per a anar al centre. Si tinguera febre o símptomes
compatibles amb COVID‐19, no haurà d’assistir al centre, però sí notificar‐ho a
l’Escola i contactar amb el seu centre de salut.
Acceptació del document de mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries enfront
de la COVID‐19
He llegit i accepte els compromisos continguts en el document de mesures
personals d’higiene i prevenció obligatòries.
Consentiment informat sobre COVID‐19
Declare que, després d’haver rebut i llegit atentament la informació continguda
en el document de mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries, soc
coneixedor/a de les mesures que implica, per a la persona participant i per a les
persones que conviuen amb ella, la seua participació en l’activitat en el context
de nova normalitat, i assumisc sota la meua pròpia responsabilitat, la possibilitat
de contagi per COVID‐19, tenint en compte que l’entitat encarregada del
desenvolupament de l’Escola d’Anglès acompleix també amb els seus
compromisos i obligacions.

*enviar a emilliria@aulaabierta.net

