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PROTOCOL PER AL PROCÉS DE DESESCALADA PROGRESSIVA A L’ÀMBIT  
D’«EDUCACIÓ I INFÀNCIA» 

 
 

L’objectiu d’aquest document és definir les condicions i mesures a aplicar per a la 
desescalada progressiva de les activitats i dels sectors relacionats amb l’educació i la 
infància, per possibilitar una recuperació progressiva i segura de les activitats pre-
sencials, en funció de les fases establertes en el document «Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad» del Ministeri de Sanitat, i a partir dels criteris que esta-
bleixin les autoritats sanitàries. 

En tots els casos, es preveu que la desescalada es dugui a terme en quatre fases de 2 
setmanes de duració com a mínim cadascuna d’elles, sempre i quan la situació san i-
tària ho permeti: 

FASE 0 o de preparació del desconfinament 

FASE 1 o inicial 

FASE 2 o intermèdia 

FASE 3 o avançada 

FASE 4 o de nova normalitat 

 
La data d’inici de cada fase podrà ser diferent per a les distintes illes de la comunitat 
autònoma i la competència per establir-la recau en el Ministeri de Sanitat, a proposta 
del Govern de les Illes Balears, tenint en compte exclusivament indicadors de tipus 
sanitari. 
 
Una evolució negativa dels indicadors sanitaris podrà suposar el retorn a una fase 
anterior en qualsevol moment. 
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1. CENTRES EDUCATIUS I SERVEIS ASSOCIATS  

 

Aquest apartat va referit a les actuacions que s’han de dur a terme als centres educa-
tius en cadascuna de les fases de la desescalada. 

El retorn a les activitats presencials als centres educatius ha de complir amb quatre 
objectius primordials: 

1. Planificar el retorn progressiu i seqüencial amb garanties sanitàries en relació 
amb la COVID-19. 
   

2. Incidir en el treball organitzatiu dels centres per preparar el retorn i per a la 
coordinació pedagògica del període de reobertura. 
   

3. Organitzar l'acollida i garantir l'acompanyament tutorial i emocional de 
l’alumnat. 
   

4. Refer el vincle educatiu i acadèmic per concentrar-se en activitats estratègi-
ques i fonamentals d'aprenentatge sota un format de torns presencials alterns 
amb ensenyament en línia. 
 

El retorn a les aules serà un període excepcional de retrobament i reorganització in-
terna dels centres educatius. S'ha de donar prioritat a l'acollida socioemocional de 
l'alumnat i la identificació d’alumnes que hagin patit una situació d’especial dificultat. 
Les instruccions sanitàries fan que no pugui ser considerat com un període lectiu or-
dinari, estant sotmès a limitacions que han d'estar ben organitzades. 

 
 

1.1. PROCÉS D’ADMISSIÓ I ESCOLARITZACIÓ D’ALUMNES O ALTRES PROCESSOS 
QUE REQUEREIXIN LA PRESÈNCIA DE PERSONES EXTERNES ALS CENTRES 

 

FASE 0 o de preparació del desconfinament 

 Tots els processos administratius que requereixin la presència de persones ex-
ternes als centres educatius estan suspesos.      

FASE 1 o inicial 

 Qualsevol tràmit administratiu es durà a terme de forma telemàtica. 
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 Es facilitarà als usuaris i als treballadors la informació sobre mesures preventi-
ves en relació amb l’alerta per COVID-19, que els permetin protegir-se i prote-
gir la resta de persones davant la infecció. Aquesta informació es lliurarà en di-
ferents formats: documents, infografies, etc.    
  

 S’informarà a les famílies que hauran de participar en el procés  d’escolarització 
sobre els procediments telemàtics que es duran a terme, terminis, etc. 
   

 Es publicarà la normativa que permeti dur a terme els processos d’adscripció, 
admissió i matriculació de manera telemàtica, sempre que sigui possible. 
   

 Es realitzaran els processos telemàtics d’adscripció i admissió d’alumnes en els 
nivells educatius en què sigui possible, amb suport telefònic o telemàtic a les 
famílies vulnerables per part dels centres educatius, serveis d’orientació, TI-
SOC, oficines d’escolarització i serveis socials.  
 

 En el cas de centres de primer cicle d’educació infantil, els ajuntaments i altres 
titulars donaran la informació a les famílies per poder dur a terme els proces-
sos i garantiran el suport a les famílies amb més dificultats per fer els tràmits. 
 

 En el cas que l’Administració determini la presència de personal al centre per 
cobrir necessitats urgents derivades de la situació actual de l ’estat d’alarma, es 
duran a terme  amb autorització prèvia de Delegació del Govern i s’aplicaran 
les mesures de distanciament social, d’higiene i protecció individual incloses a 
l’annex 4 “Mesures de protecció individual, col·lectiva i control sanitari als 
centres educatius de les Illes Balears”, de la Conselleria de Salut.   

 

FASE 2 o intermèdia 

 Qualsevol tràmit administratiu es durà a terme de forma telemàtica sempre 
que sigui possible. 
   

 Quan la presencialitat sigui indispensable, s’aplicaran les mesures de distanci-
ament social, d’higiene i protecció individual incloses a l’annex 4 “Mesures de 
protecció individual, col·lectiva i control sanitari als centres educatius de 
les Illes Balears”, de la Conselleria de Salut. 
 

 Tots els centres de treball disposaran del material necessari per garantir la 
protecció individual i col·lectiva seguint les indicacions de l’annex 4 “Mesures 
de protecció individual, col·lectiva i control sanitari als centres educatius 
de les Illes Balears”, de la Conselleria de Salut. 
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 Es donarà suport als usuaris que tenen problemes per dur-los a terme de ma-
nera telemàtica en la realització dels tràmits d’escolarització i altres processos 
administratius, amb les mesures de distanciament individual i col·lectiu, 
d’higiene i de protecció corresponents a aquesta fase. 
 

FASE 3 o avançada 

 S’informarà  als usuaris de les mesures de distanciament social i de protecció 
individual per a aquells tràmits administratius en els quals la presencialitat si-
gui indispensable. 
   

 Es podran dur a terme tràmits administratius de forma presencial amb caràc-
ter general, i s’aplicaran les mesures de distanciament social, d’higiene i pro-
tecció individual incloses a l’annex 4 “Mesures de protecció individual, 
col·lectiva i control sanitari als centres educatius de les Illes Balears”, de la 
Conselleria de Salut. 
 

FASE 4. Nova normalitat 

 Se suprimiran les limitacions corresponents a les fases anteriors, però es po-
dran mantenir algunes mesures de distanciament físic, higiene i protecció in-
dividual quan així ho estableixin les autoritats sanitàries, i la vigilància sobre 
possibles contagis. 
 

 

1.2. ACTIVITATS LECTIVES I NO LECTIVES DE CARÀCTER PRESENCIAL ALS CEN-
TRES EDUCATIUS 

 

Les activitats lectives presencials es reprendran amb caràcter general a partir de 
l’inici del curs 2020-21, i aquesta represa podrà ser progressiva en funció de les cir-
cumstàncies sanitàries. 

No obstant això, abans de la finalització del curs 2019-20 (fases 2 i 3) es posaran en 
marxa: 

a) Programes de reforç de caràcter presencial per a l’alumnat que ho precisi, en 
els nivells establerts al «Plan para la transición hacia una nueva normalidad» 
del  Ministeri de Sanitat, si les condicions sanitàries ho permeten. 
 

b) Obertura dels centres d’educació infantil per als infants de fins a 6 anys, per 
necessitats de conciliació familiar i laboral quan els dos progenitors treballin o 
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hi hagi situació de risc de l’infant. 
 

c) Obertura dels centres d’Educació Especial. L’assistència dels alumnes tindrà ca-
ràcter voluntari. 
 

d) Obertura de les aules del centres de justícia juvenil (IES CAN BALO) i de les au-
les dels centres de protecció.  

Durant les fases 2, 3 i 4 s’haurà de tenir en compte la situació dels infants o joves que 
convisquin amb persones que pertanyin a grups de risc d’infecció per SARS-CoV-2, 
que hagin passat la malaltia, etc., així com aquells alumnes que són més vulnerables 
a la malaltia. Aquests casos s’hauran de valorar individualment a la fi de determinar 
si poden assistir presencialment amb les indicacions prescrites pel seu equip sanitari. 

També es tendrà en compte que alguns alumnes durant el confinament s’han trobat 
amb situacions difícils, problemes greus de convivència, situacions de maltracta-
ment, aïllament social, escletxa digital, entre d’altres, i per tant s’hauran de coordinar 
aquests casos amb els serveis socials respectius. 
 
 
 

1.2.1. Fases del desconfinament en les activitats lectives presencials als 
centres educatius 
 

FASE 0 o de preparació del desconfinament 

 Les activitats lectives i els tràmits administratius presencials estan suspesos i 
es realitzen de manera telemàtica.  
 

 Es negociarà la planificació de la reincorporació als centres amb la comunitat 
educativa. 
 

 Es facilitarà al personal docent i no docent la informació sobre mesures de dis-
tanciament i protecció individual que s’hauran d’aplicar en les fases següents. 
 

FASE 1 o inicial 

 Es proporcionarà a les famílies i alumnat un document amb les mesures de 
distanciament, protecció individual i de pautes per a l’inici de les classes, adap-
tat a les edats. 

 Es proporcionarà assessorament al personal docent i no docent que treballi 
amb alumnat, abans del retorn a les activitats lectives, especialment per a 
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l’educació infantil i primària i l’educació especial per part de Convivexit, CoorE-
ducaSalut i del Servei d’Atenció a la diversitat: com explicar el que ha passat i 
com funcionar a partir d'ara?, què podem fer i què no? 
 

 Es proporcionarà als docents el “Protocol de vigilància i d’actuació davant la 
detecció de símptomes compatibles per COVID-19 de l'alumnat dels cen-
tres educatius” (annex 6), i es realitzarà la coordinació entre Salut i Educació a 
través dels centres de salut de referència i CoorEducaSalut i CoorEducaSalut-
Mental. 
 

 Es proporcionaran pautes per a la identificació de problemes emocionals 
d’infants i famílies derivats del confinament. 
   

 Retorn dels equips directius i personal d’administració i serveis a l’activitat pre-
sencial, amb una antelació mínima de 7 dies abans de l’inici previst per a la se-
güent fase, per organitzar la neteja i desinfecció dels espais, dur a terme ope-
racions de manteniment i posada a punt, verificar la farmaciola del centre i 
que disposa de termòmetre, i planificar el funcionament dels serveis educatius 
en les fases següents, decidir com es reprendran les activitats lectives en cada 
fase, com s’incorporarà el professorat, etc. 
 

 Elaboració del Pla de retorn a les activitats educatives presencials (veure apar-
tat 1.2.3), que s’haurà de remetre al Departament d’Inspecció Educativa abans 
de l’inici de la fase següent. 
 

 Comunicació a les famílies de la data d’inici prevista per a la represa de les ac-
tivitats educatives presencials i de les mesures de distanciament físic i de pro-
tecció individual que s’han d’aplicar en les següents fases, abans de la represa 
de les activitats educatives presencials, la qual es durà a terme durant la Fase 
2, en els nivells que s’indiquen més endavant. 
 

FASE 2 o intermèdia i FASE 3 o avançada 

 Retorn del professorat que hagi de dur a terme activitats educatives presenci-
als amb l’alumnat, abans de l’inici de les mateixes, amb l’antelació suficient per 
preparar el retorn de l’alumnat (buidatge d’elements innecessaris, reorganitza-
ció d’aules i espais,...) i dur a terme simulacres de rutines: cues que cal fer, dis-
tàncies de seguretat, moments d'entrada i sortida, presa de temperatures, ús 
de mascaretes, actualització de les dades dels alumnes (telèfons, assegurances 
mèdiques, etc. 
 

 Durant la Fase 2, es reprendran les activitats presencials següents: 
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 Activitats de reforç per a l’alumnat de 2n curs dels cicles d’FP, 2n de Bat-
xillerat, 4t d’ESO i darrer curs dels ensenyaments de règim especial, en 
grups de ràtios reduïdes (màxim 12 alumnes per grup sempre que es 
pugui mantenir la capacitat de 4m2 per alumne). L’assistència de 
l’alumnat serà voluntària, per decisió de les famílies. 
 

 Així mateix, els centres podran organitzar activitats de reforç presencial 
per a alumnes de la resta de nivells educatius (Primària, ESO, Batxillerat i 
Formació Professional) que a criteri dels equips educatius ho precisin, en 
grups reduïts que mantenguin les mesures de seguretat recomanades. 
L’assistència de l’alumnat serà voluntària, per decisió de les famílies. 
 

 Activitats educatives per a l’alumnat d’Educació infantil, per a aquells in-
fants els dos progenitors dels quals puguin justificar problemes de con-
ciliació familiar i laboral o per raons de protecció dels infants, en grups 
de ràtios reduïdes. En qualsevol cas, s’haurà d’aportar documentació 
justificativa al centre. Les ràtios màximes per grup, sempre que es pugui 
mantenir la capacitat de 4m2 per alumne, seran: 
 

■ 0-1: 3 nadons 
■ 1-2: 4 infants 
■ 2-3: 6 infants 
■ Aules mixtes: 30% de la ràtio abans de l’estat d’alarma, segons la 

taula del decret 58/2019. 
■ 3-6: 12 infants 

 
 Activitats educatives als centres d’educació especial, tenint present les 

distàncies orientatives de la taula següent (sempre que es pugui mante-
nir la capacitat de 4m2 per alumne). 
 

DISTANCIAMENT FÍSIC CENTRES ED. ESPECI-
AL 

 TIPUS M/AL M2/AULA RATIO 

CEE-  
EEI/ 
EEB 

PLURI 3 18 4 

DI 2’25 18 6 

DA 2’25 18 6 

TEA 3’6 18 3 

CEE/ PLURI 2 20 7 
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TAVA DI 1’5 20 10 

DA 1’5 20 10 

TEA 2’5 20 5 

UEECO  5 35 5 

 S’iniciaran les activitats educatives presencials als centres de justícia juvenil i 
als centres de protecció.  
 

 Tots els centres disposaran de gel hidroalcohòlic i es proporcionarà a tots els 
treballadors i a l’alumnat material de protecció individual. 
 

 La tornada s'ha de basar en criteris generals i inclusius. L'alumnat en desavan-
tatge social, que ha patit més la bretxa digital i que va endarrerit ha de ser el 
prioritari. 
   

 En cas d’alumnat o personal del centre que durant la jornada escolar presentin 
un problema de salut compatible amb infecció per SARS-CoV-2, se seguiran els 
protocols especificats a l’annex 6 (per a l’alumnat) o l’annex 7 (per al personal 
del centre). 
 

 Els infants que tinguin malalties cròniques que suposin un risc d’infecció per 
SARS-CoV-2 no podran acudir al centre sense la valoració prèvia de l’equip de 
salut de referència. 
 

 En general, es controlarà des dels centres educatius l’estat de salut de 
l’alumnat, així com les possibles situacions d’absentisme o altres problemàti-
ques sociofamiliars, en coordinació amb el centre de salut de referència, Coo-
rEducaSalut i CoorEducaSalutMental, les famílies, i els serveis socials. 
   

 Durant les fases 2 i 3, els alumnes que no assisteixin als centres en dies deter-
minats, continuaran el seu ensenyament de manera no presencial, i per tant 
aquesta fase requerirà una combinació d’ensenyament presencial i a distància. 
 

 En els centres d’Educació Especial, la reincorporació dels alumnes obeirà a 
l’elaboració del Pla de retorn (apartat 1.2.3.) i a les necessitats de salut mental i 
de risc social; en aquest sentit seran els psicòlegs i els psiquiatres que atenen 
els CEE amb els tutors docents, els qui podran anar valorant conjuntament 
amb la informació que aportin les famílies, quins són els alumnes més vulne-
rables que necessiten entrar en els grups presencials per recuperar rutines i 
hàbits estructurats que els condueixin a un millor equilibri personal i emocio-
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nal. 
 

 En el cas de primer cicle d’educació infantil, els centres hauran  d’assessorar les 
famílies dels infants que no assisteixin al centre i orientar-les amb possibles ac-
tivitats i suport, tal i com han fet durant les fases anteriors del confinament. 
   

 Les visites de pares, mares o altres persones a les instal·lacions dels centres no 
estaran permeses amb caràcter general, excepte per a la realització de gesti-
ons que necessàriament s’hagin de fer de manera presencial, que s’hauran de 
gestionar amb cita prèvia. Se suspenen les activitats de col·laboració amb famí-
lies (tallers, xerrades, protagonistes, ….) 
 

 En aquests fases 2 i 3 se suspèn el servei de menjador i de transport escolar en 
centres de 2n cicle d’infantil i primària i en els centres d’educació especial, si 
bé: 
 
 En el cas de centres de primer cicle d’educació infantil, i atesa la necessi-

tat de conciliació establerta com a premisa per a l’escolarització, es po-
drà dur a terme aquest servei, en un recinte d’ús exclusiu per a els in-
fants i sempre que s’assegurin les mesures higièniques i de distància-
ment estipulades amb caràcter general.  
 

 En el cas dels centres concertats d’educació especial, si les entitats ho 
consideren viable, es podria dur aquest servei quan es valori per part 
dels responsables docents i sanitaris la necessitat de reestructurar els 
hàbits socials, d’alimentació i d’higiene en l’alumne. Aquest servei es po-
drà dur a terme sempre que s’assegurin les mesures de distanciament 
físic i sanitari estipulades als annexes 4, 5 i 8. 
   
 

FASE 4. Nova normalitat 

 L’activitat educativa es reprendrà amb normalitat a tots els nivells educatius, 
així com el transport escolar, el servei de menjador i les activitats extraesco-
lars. 
   

 Se suprimiran les limitacions corresponents a les fases anteriors, però es po-
dran mantenir algunes mesures de distanciament físic, higiene i protecció in-
dividual quan així ho determinin les autoritats sanitàries, així com la vigilància 
sobre possibles contagis. 
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A banda de la represa de les activitats educatives presencials, s’hauran d’establir les 
condicions si es planteja una possible obertura dels centres durant els mesos d’estiu, 
en funció de les activitats que es vulguin dur a terme. 
 
En qualsevol dels casos, i sigui quin sigui el moment en el qual s’autoritzi el retorn a 
les activitats educatives presencials, es plantegen les següents: 
 
 

1.2.2. Mesures de protecció sanitària i de distanciament físic als centres 
educatius de les Illes Balears 
 

 Són d’aplicació  les recollides a l’annex 4 “Mesures de protecció individual, 
col·lectiva i control sanitari als centres educatius de les Illes Balears”, de la 
Conselleria de Salut. 
 

 Les mesures incloses en aquest annex es poden completar amb mesures addi-
cionals, si així fos necessari, prèvia valoració de les autoritats sanitàries, en el 
pla de retorn a les activitats presencials del centre docent corresponent, així 
com també segons el nivell educatiu i les necessitats maduratives dels grups 
d’edat. 
 

● Per tal de garantir el distanciament físic de 2 m entre alumnes o 4 m2 per 
alumne, es podran reduir les ràtios de nombre d’alumnes per classe, i es podrà 
organitzar l’assistència de l’alumnat en dies alterns o per torns.  
 

● Es podran modificar els horaris de l’entrada als centres per fer-la escalonada, 
tant per al professorat com per al personal d’administració i serveis i alumnat, 
a fi d’evitar aglomeracions, així com flexibilitzar els horaris de classe, possibili-
tat de fer torns de matí i horabaixa... , excepte en els casos dels centres que 
ecolaritzen alumnes amb discapacitat, ja que precisen d’unes rutines que s’ha 
d’evitar interrompre. 
 

● Es limitaran les hores de permanència del professorat al centre a les activitats 
lectives, i es durà a terme la resta de la jornada de treball (reunions, coordina-
cions, etc.), mitjançant teletreball, sempre que sigui possible.  
 

● S’organitzaran torns per al temps d’esplai al pati, diferenciats per edats en 
franges horàries diferents, i en cas necessari es delimitaran zones amb una 
capacitat que garanteixi el distanciament i s’intentarà evitar el contacte físic. 
 

● Es podran emprar els jocs de pati en el moment en què s’autoritzi la utilització 
de jocs dels parcs municipals o similars.  
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● Els jocs d’aigua es permetran sempre que es mantengui la distància mínima de 
seguretat. 
 

 

1.2.3. Pla de retorn a les activitats educatives presencials 
 

 Prèviament al retorn a l’activitat educativa presencial, cada centre educatiu 
haurà d’elaborar un pla de contingència adaptat a la seva realitat, de forma 
que permeti assegurar el compliment de les indicacions establertes per les 
administracions sanitàries i educatives per fer front a la COVID-19. 
 

 L’equip directiu, juntament amb el professor responsable de riscos laborals del 
centre, elaborarà el pla de retorn a les activitats educatives presencials, que in-
clourà els aspectes organitzatius, de formació del personal i alumnat, així com 
d’informació a la comunitat educativa, i serà el responsable de garantir el seu 
compliment. 
   

 El Pla de retorn a les activitats educatives presencials haurà d’incloure els se-
güents aspectes: 
 

1. Responsables de l’elaboració, la implementació, el seguiment i 
l’avaluació del pla. 
 

2. Anàlisi de la situació: espais, professorat, horaris, possibilitat d’habilitar 
nous espais, etc. 
 

3. Organització dels accessos al centre per garantir el manteniment de la 
distància de seguretat (torns, itineraris). 
 

4. Proposta d’organització del centre per incorporar l’ensenyament mixt 
(presencial i a distància): agrupaments, torns, adaptació dels horaris i ca-
lendari que garanteixin l’aplicació de les mesures de distanciament, hi-
giene i protecció individual i col·lectiva. En el cas d’infantil s’haurà de 
preveure l’acolliment dels infants. S’ajustarà la proposta educativa basa-
da en les activitats que no involucrin el contacte físic ni el fet de compar-
tir materials. 
 

5. Organització de la neteja del centre. 
 

6. Instruments i procediments d’informació a tota la comunitat educativa 
de les pautes que garanteixin la protecció d’alumnat, professorat i per-
sonal d’administració i serveis i que comptin amb la participació de 
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l’alumnat. 
 

 L’aplicació del pla de retorn a les activitats educatives presencials serà objecte 
de seguiment per una comissió paritària del consell escolar del centre, amb 
representació de tots els sectors de la comunitat educativa, que es reunirà de 
forma telemàtica. 
   

 L’incompliment del pla de retorn a les activitats educatives presencials podrà 
suposar la suspensió immediata de totes les activitats educatives presencials 
del centre. 
   

 En la concreció del pla de retorn a les activitats educatives presencials, els cen-
tres podran adoptar mesures de tipus organitzatiu més restrictives, en funció 
de la seva realitat,  donada la gran diversitat de població escolar, d’espais, etc. 
   

 Els plans de retorn a les activitats educatives presencials dels centres hauran 
de ser supervisats i aprovats per l’administració educativa i sanitària, i la seva 
aplicació serà objecte de seguiment per part de la inspecció educativa. 
 

 
1.3. REPRESA ACTIVITATS CENTRES 0-3 ASSISTENCIALS (GUARDERIES i ASSIMI-

LATS) 
 

Respecte dels centres no educatius, cal tenir en compte, entre d’altres, el següent: 

1. Els centres que atenen criatures de menys de 3 anys hauran d’obrir respectant 
els termes exposats en els apartats anteriors. Els ajuntaments, faran arribar 
aquestes instruccions a aquests tipus de centres i seran els responsables del 
seu compliment. 

2. Els consells insulars elaboraran un registre per tenir identificats els centres 
d’aquestes característiques. 
   

3. Durant aquestes fases, s’ha d’accelerar la redacció del reglament que ha de re-
gir aquests tipus de serveis. 
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ANNEXOS 

 

Annex 1: Represa activitat esport base. 

Annex 2: Centres de justícia juvenil i centres de protecció. 

Annex 3: “Pautes per a l’ús correcte de mascaretes i guants”, del Servei de Prevenció 
del Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.  . 

Annex 4: “Mesures de protecció individual, col·lectiva i control sanitari als centres 
educatius de les Illes Balears”, de la Conselleria de Salut.  

Annex 5: “Pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres educatius 
per casos de COVID-19” del Servei de Prevenció del Personal Docent de la Conselleria 
d’Educació, Universitat i Recerca. 

Annex 6: “Protocol de vigilància i d’actuació davant la detecció de símptomes compa-
tibles amb COVID-19 entre alumnat dels centres educatius”, elaborat per la la Conse-
lleria de Salut. 

Annex 7: “Protocol de vigilància i d’actuació davant la detecció de qualsevol símpto-
ma compatible amb COVID-19 entre el personal dels centres educatius de les Illes 
Balears”, elaborat pel Servei de Prevenció de la CAIB, Servei de Prevenció del Perso-
nal Docent i la Conselleria de Salut. 

Annex 8: “Bones pràctiques en centres de treball COVID-19”, del Ministeri de Sanitat.  

Annex 9: Protocol per a la realització de les Proves de Batxillerat per a l’Accés a la 
Universitat (PBAU). 


