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1. OBJECTIU DEL DOCUMENT 

 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que l’activitat extraesolar de 

Lab Tecnològic (TechnoMallorca), en el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les 

màximes garanties, cercant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones 

dins del centre educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i 

joves a una educació de qualitat. 

 

Aquest Pla d’actuació es complementa amb les Instruccions per al curs 2020-2021 

de la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la 

consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 20201. 

 

En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la 

màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge a través de les 

activitats extraescolars tal com el feien aplicant les mesures sanitàries de 

protecció. 

 

 

2. VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA 

 

      2.1 Seguretat  

 

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els 

integrants de la comunitat educativa –incloses les famílies i els centres 

d’activitats extraescolars privats–, els centres educatius han de continuar sent 

espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i 

confortable. Cal recordar que, segons el coneixement actual, infants i 

adolescents són un col·lectiu de risc molt baix respecte la COVID-19, tant pel 

que fa a l’afectació clínica que desenvolupen, com el seu paper poc important 

en la dinàmica epidèmica d’aquest coronavirus. 

 

2.2 Salut  

 

La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres 

educatius és una prioritat. Totes les mesures estan adreçades a reduir la 

transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.  

 

2.3 Equitat  

 

El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de 

població. Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de major 

vulnerabilitat, n’han patit -o n’estan patint- les conseqüències d’una manera 

                                                           
1
 http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/119/1062487 
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més acusada. L’assistència als centres permet una socialització dels infants i 

adolescents que té un gran valor. El tancament de les escoles ha fet palesa la 

bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes. Al mateix temps 

l‘afrontament de la pandèmia ha requerit la discontinuació d’uns serveis 

presencials d’atenció a les dificultats d’aprenentatge i desenvolupament. Per 

tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la 

seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.  

 

2.4 Vigència  

 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en 

coherència amb la realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que 

es proposa ha de ser fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic. 

 

3. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT  

 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució 

de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 

 

3.1 Grups de convivència molt estables  

 

Es proposa l’organització de l’activitat extraescolar de Lab Tecnológic entorn a 

grups de convivència estables. El seu principal valor és la facilitat que dona en 

la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una identificació i 

gestió precoç dels casos i dels seus contactes.  

 

Es tracta de grups estables d’alumnes (no més de 10 alumnes dins l’espai 

proporcionat pel centre), amb el seu professor o professora proporcionat per 

part de TechnoMallorca, on s’han de complir rigorosament les mesures de 

protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de 

seguretat d’1,5 metres i, l’ús de la mascareta2. 

 

3.2 Mesures de prevenció personal  

 

Distanciament físic  

 

Segons l'article 6.2 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny3 per la qual 

s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc 

de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància 

                                                           
2
 En el cas que el centre educatiu ho consideri oportú, es proporcionarà per part de TechnoMallorca, 

pantalles de protecció a tots els inscrits a l’extraescolar, com  mesura complementaria de la distància 
física de seguretat d’1,5 metres i, l’ús de la mascareta. 
3
 BOE núm. 163, de 10 de juny https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/09/21/dof/spa/pdf 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/09/21/dof/spa/pdf
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física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, 

s'estableix en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat 

de 2,5 m2 per persona. 

 

TechnoMallorca, es fa responsable en tot moment mentre duri l’activitat, de 

l’organització de l’espai de l’aula, en la distribució de l’alumnat, i el 

compliment d’una distància interpersonal mínima d’1,5 metres. 

 

Higiene de mans  

 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels 

alumnes així com la del personal docent i no docent.  

 

En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:  

 

 - A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,  

 - Abans i després d’anar al bany. 

 - Abans i després de les diferents activitats que impliquin manipulacio de  

material. 

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a 

terme:  

 

- A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants,  

- Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants  

i dels propis.  

- Abans i després d’anar al WC. 

 

TechnoMallorca, garanteix en tot moment l’existència de dispensadors de 

solució hidroalcohòlica per a ús dels alumnes inscrits a l’activitat i s’afavorirà 

en tot moment mesures adaptades a l’edat de l’infant per promoure el rentat 

de mans correcte i la seva importància.  

 

Ús de mascareta 

 

L’ús de mascareta serà obligatori durant tot el període en que es desenvolupa 

l’activitat extraescolar, tant per part dels alumnes com del professor o 

professora.  

 

La mascareta higiènica ha de complir amb la normativa UNE EN 14683, 

mentres que la mascareta de tela, ha de complir la normativa UNE 0065.  
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TechnoMallorca proporcionarà de manera excepcional, mascareta a l’alumnat 

en el cas de que la mascareta que porti de casa es faci malbé o es mulli, per tal 

de garantir sempre la major seguretat.  

 

A més, i de manera que l’escola o consideri oportú,  es lliurarà material 

complementari, com pantalles de protecció facial per a situacions 

específiques.  

 

Requisits d’accés al centre educatiu 

 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós.  

 

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

 

Control de símptomes  

 

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se 

responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles.  

 

A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:  

 

- Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el 

risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser 

necessàries en cada moment.  

 

- Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas 

que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat 

en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del 

centre educatiu i de l’activitat extraescolar per tal de poder prendre les 

mesures oportunes.  

 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu 

l’annex 1). La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat 

febre o algun altre símptoma.  

 

TechnoMallorca, garenteix com a mesura addicional la presa de temperatura a 

l’arribada a l’escola. 
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             3.3 Neteja, desinfecció i ventilació 

 

TechnoMallorca, disposarà d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció 

adaptada a les característiques del centre i que al finalitzar l’activitat setmanal, 

es lliurarà a l’encarregat del control d’extraescolars del centre (vegeu l’annex 

2).  

 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un 

espais interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim 

abans de l’entrada i la sortida dels alumnes almenys, 10 minuts cada vegada. 

TechnoMallorca, se’n fa responsable de que l’aula on es desenvolupi l’activitat 

estigui adequadament ventilada. 

 

El professor encarregat de l’activitat, arribarà amb temps d’antelació per 

poder ventilar l’aula.  Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les 

classes. La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzará a cada canvi 

de torn d’alumnes. 

 

TechnoMallorca garanteix la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús 

més comú. Els alumnes d’un mateix torn, no compartiràn material, cada 

alumne tendrà asignat el seu material específic al llarg del curs. 

TechnoMallorca, se’n fa responsable de la seva desinfecció al final de cada 

classe.  

 

3.4 Gestió de casos 

 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de 

casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les 

mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al 

màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics.  

 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 

compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:  

 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual preestablert amb 

l’APIMA. 

 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha 

iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).  

 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o 

adolescent.  
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4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 

061.  

 

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per 

informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.  

 

TechnoMallorca, se’n fa responsable de dur un llistat setmanal de l’asistencia de cada 

alumne per poder notificar un possible contacte i saber les persones de contacte. 
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4. ANNEXOS 

Annex 1  

 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu 

quins d’aquests símptomes presenta: 

 

Febre o febrícula                                              Mal de pantxa 

Tos                                                                    Vòmits 

Dificultat per respirar                                      Diarrea 

Congestió nasal                                                Malestar 

Mal de coll                                                        Dolor muscular 

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé, marqueu amb una creu quins 

d’aquests símptomes presenta: 

 

Febre o febrícula                                              Mal de pantxa 

Tos                                                                    Vòmits 

Dificultat per respirar                                      Diarrea 

Congestió nasal                                                Malestar 

Mal de coll                                                        Dolor muscular 

 

 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que us 

poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho. En horari 

d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el 

vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 
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Annex 2 

 

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCACTIUS* 

 

 

 PRIMER TORN (16:00) SEGON TORN (17:00) 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Ventilació de l’espai     

Superfície de taulells i 
mostradors 

    

Cadires i bancs     

Ordinadors, sobretot 
teclats i ratolins 

    

Manetes i poms de portes i 
finestres 

    

Projector i comandaments 
a distància 

    

Interruptors     

Materials de joc     

Altres     

 

*Adaptat de: “Caring for Our Children: National Health and Safety Performance 

Standards. National Resource Center for Health and Safety in Child Care and Early 

Education (NRC) University of Colorado College of Nursing”  

 = neteja i desinfecció       + = ventilació      


