ANNEX . MODIFICACIONS AL PLA DE CONTINGÈNCIA 2021 – 2022
Resolució conjunta del conseller d'Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i
Consum de 4 de juny de 20121 per la qual s'aproven les mesures excepcionals de prevenció,
contenció, coordinació, 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 durant el curs 2021-2022
Actualitzada la modificació de la resolució en data 16 de setembre de 2021

ANNEX 1
Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius no universitaris de
la comunitat autònoma de les Illes Balears davant la crisi sanitària ocasionada per la COVID19 per al curs 2021-2022
2. Escenaris
2.5. S’ha de garantir la presencialitat per a tots els nivells i les etapes del sistema educatiu. En els
nivells d’alerta 3 i 4, excepcionalment, i només en cas que no es puguin complir les mesures de
seguretat, es pot passar a la semipresencialitat en dies alterns a partir de tercer d’ESO, amb un
informe previ favorable del Departament d’Inspecció Educativa (DIE) i amb l’autorització de la
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. En aquest escenari, sempre que sigui
possible es mantindrà la presencialitat de l’alumnat de 2n de batxillerat. La suspensió generalitzada
de la presencialitat es pot donar molt excepcionalment si la situació de la pandèmia s’agreuja
notablement.
3. Organització dels centres educatius. Planificació de l’inici del curs 2021- 2022
. Les programacions didàctiques s’han d’adaptar a les diverses situacions que es puguin produir
durant el curs i han d’incloure objectius relacionats amb la competència digital.
5.5. Pel que fa referència a les activitats extraescolars:
a) De manera general s’han de mantenir les mesures de prevenció, higiene i protecció contemplades
en aquestes instruccions. En una mateixa activitat hi poden participar alumnes de diferents grups
estables de convivència.
b) Si l’activitat es realitza en un aula del centre educatiu (idiomes, informàtica, etc.), les persones
participants en l’activitat han de mantenir la distància d’1,5 m. En cas que hi hagi taules, aquestes
també hauran de guardar la mateixa distància de separació. Si l’activitat es desenvolupa en un espai
del centre que posteriorment usaran altres alumnes, s’ha de ventilar.
ANNEX 4
Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb la COVID-19 entre
l’alumnat del centre
4. Símptomes compatibles amb la COVID-19
Les persones amb pauta completa de vacunació que presentin símptomes compatibles amb la
COVID-19 també seran considerades casos sospitosos d’infecció per SARS-CoV-2. Per considerar
una persona com a completament vacunada se seguiran els criteris i definicions que s'acordin en
l’estratègia de vacunació enfront de COVID19 a Espanya, del Consell Interterritorial de Sistema
Nacional de Salut, que s'actualitza periòdicament i està disponible en la pàgina web del Ministeri de
Sanitat (https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v/vacunaCovid19.htm)

Contacte estret:
Les persones que puguin acreditar que han rebut la pauta de vacunació completa i siguin
considerades com a contacte estret, estaran exemptes de realitzar la quarantena. Així mateix, també
n’estaran exemptes les persones asimptomàtiques que són contactes estrets que puguin acreditar que
han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PDIA en els 180 dies anteriors.
Un grup estable de convivència (GEC) és un agrupament format per un conjunt d’alumnes a més
del tutor, en el qual s’ha de garantir l’estanquitat en totes les activitats que es duguin a terme al
centre educatiu. S’ha d’evitar el contacte amb altres grups i limitar al màxim el nombre de
contactes, tot i que hi podran accedir els professors especialistes i de suport, així com el personal
auxiliar que es requereixi. En aquest grup no cal guardar la distància estricta, per la qual cosa els
seus membres poden interactuar amb més normalitat. Aquests alumnes en els desplaçaments i fora
de l’aula han de guardar una distància d’1,5 m amb alumnes d’altres grups, però no entre ells.
Els germans convivents amb l’alumne que presenta símptomes no poden acudir al seu centre
educatiu fins a tenir el resultat negatiu de la prova del cas sospitós, llevat que puguin acreditar que
han rebut la pauta completa de vacunació.
L’equip d’EDUCOVID comunicarà a l’equip directiu del CE quins són els contactes estrets exempts
de fer quarantena i si s’han de realitzar una o dues proves (inici i final de quarantena) i quin tipus de
PDIA es realitzarà.
El resultat de la prova s’obté aproximadament en 24 hores, en cas de PCR. Des de Salut us
informaran del resultat. Rebreu una notificació per SMS al telèfon de contacte amb el resultat de la
prova. Si és negatiu, l’alumne, llevat que pugui acreditar que té la pauta completa de vacunació,
haurà de completar deu dies de quarantena domiciliària, durant els quals, si presenta símptomes,
haurà de contactar amb el seu equip sanitari o amb el dispositiu específic que s’hagi indicat per part
de les autoritats sanitàries.
ANNEX 5
Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb la COVID-19 entre els
professionals dels centres educatius
CONSIDERACIONS GENERALS
Cas sospitós: qualsevol persona (alumne o treballador del centre) amb un quadre clínic d'infecció
respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre altres, amb febre, tos o
dispnea. Altres símptomes com la odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolor muscular, símptomes
gastrointestinals, secreció nasal o congestió nasal (generalment de forma agrupada), dolor toràcic o
cefalea, entre altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d'infecció per SARSCoV-2
segons criteri clínic. La presentació aïllada de rinorrea en població infantil, sobretot si és de forma
prolongada,en principi no és indicativa de realització de prova diagnòstica, excepte criteri clínic i
epidemiològic.
Segons l'evolució de la pandèmia, el Ministeri de Sanitat va definint el nivell de risc (NR).
Actualment defineix el risc del personal docent similar al risc comunitari i el classifica, per tant,
com a nivell de risc 1 (NR1). A l’hora d’atendre un possible cas de persona que comença a
desenvolupar símptomes compatibles amb COVID-19, pot ser considerat NR2, i està indicat l'ús de
mascareta FFP2 sense vàlvula, i si l'alumne no pot utilitzar mascareta quirúrgica, s'afegirà pantalla
facial i bata d'un sol ús. Els serveis de prevenció aplicaran l'esmentat criteri, que es podrà actualitzar
segons l'evolució de la pandèmia, a l'hora de valorar la vulnerabilitat dels docents davant la
COVID-19.

1. Gestió de contactes
A l’hora de definir ui són els contactes estrets, s’ha de tenir en compte l’estat de vacunació i s’ha de
valorar si s’han seguit de manera apropiada les mesures de prevenció i higiene adoptades al centre
educatiu.
El període a considerar per a l'avaluació dels contactes estrets serà des de dos dies abans de l'inici
de símptomes del cas fins al moment en el qual el cas és aïllat.
En els casos asimptomàtics confirmats per PDIA, els contactes estrets se cercaran des de dos dies
abans de la data de presa de mostra per al diagnòstic.
Les persones que puguin acreditar que han rebut la pauta de vacunació completa i siguin
considerades com a contactes estrets estaran exemptes de realitzar la quarantena. Se'ls farà
seguiment preferiblement amb PCR, si no fos possible, amb una altra PDIA. Es realitzaran dues
proves, una a l'inici i una altra al voltant dels set dies de l'últim contacte amb el cas confirmat. Si
això no fos possible, es recomana realitzar almenys una prova en el moment que indiquin els
responsables de Salut Pública. Es recomanarà a aquests professionals que evitin el contacte amb
persones vulnerables. Així mateix, se'ls indicarà que han de fer ús de mascareta en les seves
interaccions socials, que no poden acudir a esdeveniments multitudinaris i que han d’estar atents a
la possible aparició de símptomes compatibles amb la infecció de SARS-CoV-2. Únicament hauran
de realitzar quarantena els contactes que puguin acreditar que tenen la pauta completa de vacunació
en les següents situacions:
- Contactes de casos vinculats a brots produïts per les variants beta i gamma. En els casos
esporàdics, la informació sobre variants normalment no està disponible a l'inici del diagnòstic, per
tant, únicament podrà realitzar-se quarantena si es disposa d'aquesta informació de manera
oportuna.
- Persones amb immunodepressió.
De moment, i segons l’evidència actual, les persones ue a han tingut una infecció confirmada per
SARS-CoV-2 en els 180 dies anteriors estaran exemptes de realitzar la quarantena. Si la PDIA es
realitza en qualsevol moment anterior als dies després de l’últim contacte, s’ha de complir la
quarantena fins al desè dia. En qualsevol cas, la quarantena finalitzarà als deu dies de la data de
l’últim contacte.
4. Treballadors amb especial vulnerabilitat al SARS-CoV-2
El servei de prevenció valorarà les situacions dels treballadors vulnerables amb pauta de vacunació
completa.
Segons la Guia d’actuació davant l’aparició de casos de COVID 19 en centres educatius del
Ministeri de Sanitat vigent, els treballadors vulnerables a la COVID19 poden treballar sempre que
la seva condició clínica estigui controlada. Es mantindran les mesures de protecció de manera
rigorosa, d'acord amb l'avaluació realitzada pel servei de prevenció de riscs laborals i el seu informe
sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció necessàries, seguint el que s'estableix en el
Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscs laborals enfront de l'exposició al
SARS-CoV-2. Han de mantenir mesures de protecció de forma rigorosa, llevat d’indicació mèdica
de no assistir al centre.

