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PLA D’ACTUACIÓ I PROTOCOL EN RELACIÓ AMB EL COVID-19

1. RECEPCIÓ I ACOMIADAMENT.
La recepció es realitzarà de manera escalonada, prèvia a l’entrada de les instal·lacions i
senyalitzada, la qual permetrà per una banda evitar les aglomeracions i per altra propiciar el control
de la temperatura previ i desinfecció en l’accés dels alumnes i acompanyants.
S’establiran zones d’entrada i eixida diferenciades, les quals estaran assenyalades adequadament.
Es marcaran espais d’espera d’1´5 metres de distància entre persones amb línies en el pis, tant en
la recepció com fora de les Escoles. A mesura que vagen arribant els alumnes i els seus
acompanyats caldrà fer cua fora de l’escola i respectar la distància mínima de seguretat fins que el
personal de les Escoles els done pas.
La presentació de la documentació es realitzarà online a través de la plataforma d’inscripció o del
correu electrònic escolesdelamar@gva.es
Per a comprovació en la recepció del participant:
•
Hi haurà únicament tres persones darrere de l’aparador de consergeria, amb la distància de
seguretat entre si.
•

Solament podrà entrar un familiar o acompanyant responsable amb l’alumne/a.

•
En cadascuna de les tres cues solament podrà haver-hi dues persones, una comprovant la
documentació i una altra esperant el seu torn mantenint sempre la distància de seguretat.
•
Una volta hagen comprovat tota la documentació, els familiars d’alumnes esperaran
respectant la distància mínima de seguretat, fins que comence la xarrada informativa per a les
famílies. Els i les alumnes acudiran a un altre lloc per a fer la seua pròpia reunió.
La zona d’espera prèvia a la recepció possibilitarà la presa de temperatura a distància baix ombra.
La temperatura corporal del/a participant no podrà ser superior en cap cas igual o superior als 37.5°.
Si l’alumne/a supera aquesta temperatura, se li prendrà per segona vegada quan passen 10 minuts.
En el cas de presentar una temperatura corporal igual o superior als 37.5° no se li deixarà accedir
a les instal·lacions, sent acceptada la sol·licitud de devolució de quota per malaltia prèvia a la
incorporació que impossibilita la realització de l’activitat. Totes les persones, familiars i participants,
deuran portar mascareta de seguretat i hauran de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
Durant la realització del curs, bé siga d’un dia o una setmana, tot el personal de les Escoles de la
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Mar (tècnics de navegació i temps lliure, consergeria, administració, neteja, restauració)
supervisaran en tot moment el compliment de les normes d'higiene i distanciament entre persones.
Pel que fa a l’acomiadament, s’elimina la popular entrega de diplomes de l’últim dia de curs a la
vesprada. El tècnic de navegació entregarà el diploma acreditatiu de final de curs als seus alumnes,
amb xoc de colzes o de peus, de forma escalonada per modalitats, sense familiars ni acompanyants
presents.
Els familiars de l'alumnat esperaran fora de la instal·lació l'eixida dels i les participants, mantenint
en tot cas la distància de seguretat d’1’5 metres entre persones. Els participants eixiran de la
instal·lació de manera escalonada i controlada, seguint en tot moment les indicacions del personal
de l’Escola de la Mar encarregat de supervisar l'eixida i el retrobament amb els familiars.

2. ACTIVITATS NÀUTIQUES i RECURSOS MATERIALS
En les actuacions realitzades pels educadors que comporten imprescindiblement el contacte físic
amb l’alumnat que necessita la seua atenció, s’haurà de dur a terme, prèviament i posteriorment,
la higiene de mans adequada, tant de l’educador com de l’alumne.
S’establiran les següents pautes de prevenció contra contagis:
•

Ús obligatori de la mascareta.

•
Ús exclusiu de jupetí salvavides marcat i d’embarcació per a cada alumne durant tota la
duració del curs.
•
Rentar-se les mans amb sabó i desinfectar-se amb gel hidroalcohòlic abans i després de
cada sessió de navegació.
•

Ús exclusiu de gorra, ulleres de sol i protecció solar individual.

•

Ús de samarreta de màniga curta baix del jupetí salvavides.

Respecte al material nàutic a utilitzar:
•
Realització del curs de vela lleugera iniciació en embarcacions col·lectives i de
perfeccionament en embarcacions dobles segons normativa sanitària.
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Respecte a les classes:
•

Els tècnics de navegació hauran de portar mascareta obligatòria.

•
Així mateix, si el tècnic té la necessitat d'aproximar-se als alumnes durant la navegació, ho
farà amb mascareta, la qual deurà estar sempre disponible i aïllada de la manera més higiènica
possible en la butxaca del pantaló de treball. A banda, tant en el taller com en cadascuna de les
embarcacions de seguretat hi haurà sempre a disposició gel hidroalcohòlic.
•
L’explicació teòrica i de preparació del material nàutic es farà amb especial èmfasi en el
distanciament social, l'ús, abans i després de sortir a l'aigua, de la mascareta i gels hidroalcohòlics
col·locats en les instal·lacions i que també portaran els tècnics de navegació en la seva embarcació
pneumàtica o col·lectiva i, finalment, la desinfecció del material en acabar la jornada.
▪ Caldrà propiciar la separació mínima entre persones d’1,5 metres.
▪ La part teòrica es durà a terme en la seua zona exclusiva per modalitat.
•
L'horari de les sessions de navegació de matí i vesprada es farà de manera escalonada per
modalitats, coordinat amb els horaris de menjador, amb l’objecte d’evitar en tot moment la
concentració massiva de persones.
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OFERTA DE PLACES
OFERTA SETMANAL ESCOLA DE LA MAR DE BENICÀSSIM
Cursos de 5 dies de dilluns a divendres (matí i vesprada): 30 hores
NOVA OFERTA del 28/6 al 3/9
Activitat
Vela lleugera iniciació
Vela lleugera perfeccionament infantil
Vela lleugera perfeccionament
Piragüisme/Paddle surf/
Windsurf
TOTAL

Places
25
18
18
27
18
106

OFERTA SETMANAL ESCOLA DE LA MAR DE BORRIANA
Cursos de 5 dies de dilluns a divendres (matí i vesprada): 30 hores
NOVA OFERTA del 28/6 al 3/9
Activitat
Places
Vela lleugera iniciació
35
Vela lleugera perfeccionament infantil
23
Vela lleugera perfeccionament
20
Windsurf
18
Piragüisme/ Rem/ Paddle surf
36
Vela creuer iniciació
10
TOTAL
142

OFERTA SETMANAL ESCOLA DE LA MAR DE LA VILA
Cursos de 5 dies de dilluns a divendres (matí i vesprada): 20 hores
NOVA OFERTA del 28/6 al 3/9
Activitat
Places
Vela lleugera iniciació
24
Vela lleugera perfeccionament optimist
8
Vela lleugera perfeccionament
8
Windsurf
14
Paddel surf
8
Piragüisme
20
TOTAL
82
L’oferta setmanal de places i activitats s’adequarà a les necessitats i material, complint amb els
percentatges d’ocupació que s’establisquen per les autoritats sanitàries.
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VELA LLEUGERA
Respecte a la vela lleugera perfeccionament, i fins que no s’autoritze la navegació per parelles
sense mascareta en vaixells dobles (100%) amb persones de diferent nucli familiar sempre caldrà
portar-la posada.

WINDSURF
En terra delimitarem un espai on muntar les veles i en el qual puguem comptar amb 1’5 metres de
separació.
Ampliem l'edat mínima d’inscripció de TDV a 10 anys complits durant aquest any.

PIRAGÜISME- PADDLE SURF - REM
Per a aquestes 3 activitats la inscripció serà única. Es programaran les activitats per dia complet i
s'anirà girant durant la setmana.
Per tant, l’oferta total de places del curs de multiactivitat de Piragüisme, Paddle surf i Rem és de:
•
•

Borriana - 36 places
Benicàssim - 27 places

3. NETEJA I DESINFECCIÓ
Es desinfectarà el material nàutic seguint en tot moment les indicacions i els procediments indicats
pel Ministeri de Sanitat.
Es desinfectaran tots els jupetins salvavides i el material nàutic amb motxilla de polvoritzar i solució
hidroalcohòlica específica per a teixits i es deixaran assecar al sol.
Altres mesures de neteja i desinfecció:
•
Es realitzaran tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de forma
diària i per espai de més de cinc minuts.
•
S’assegurarà i es revisarà diàriament, com a mínim, el funcionament de dispensadors de
sabó, gel desinfectant, paper d'un sol ús, etc., procedint a reparar o substituir aquells que presentin
avaries. També s'ha de vigilar el funcionament i la neteja de sanitaris i aixetes de lavabos.
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•
Es reforçarà la neteja de l’ascensor i els botons de trucada, els guardamans de les escales
i baranes de tota la instal·lació, les zones d'autoservei.
•

Es netejarà l'àrea de treball de consergeria usada per un empleat en cada canvi de torn.

•
Els elements compartits entre empleats (telèfon) s'han de desinfectar prèviament a l'ús per
cada un dels empleats.
Els vestidors d'ús comú per a alumnes d’externat disposaran almenys del següent equipament:
•
Dispensadors de sabó, gel hidroalcohòlic i de paper d'assecament o assecador de mans
per sensor. Les papereres tindran un sistema d'obertura d'accionament no manual i disposar en el
seu interior de doble bossa interior.
Es comprovarà amb major freqüència la reposició de consumibles (sabó, gel desinfectant, tovalloles
de paper...) Els dispensadors de paper, gel i sabó s'han de netejar periòdicament, atès al nivell d'ús.
En tot cas, s'ha d'assegurar una correcta protecció del personal encarregat de la neteja. Totes les
tasques s'han de fer amb mascareta.

4. SERVEI DE MENJADOR.
En l’Escola de la Mar de Borriana, a part de mantenir la distància de seguretat d’1’5 metres en
les taules del menjador, amb ubicació dels punts on poder sentar-se mitjançant punts rojos i
reforçar-se al màxim les mesures d’higiene, s'establiran torns d’entrada escalonats segons la
tabla d’horaris:

HORARI

VELA
INICIACIÓ

VELA
PERFECCIONAMENT

PIRAGÜISMEPADDLE
SURF – REM

WINDSURF

ENTRADA AL
MENJADOR

12.45

13.00

13.30

13.45

Els monitors de cada modalitat entraran a dinar també de forma escalonada després de la tasca
de desinfecció del material nàutic.
Les mesures d’higiene en relació al menjador seran:
•
La neteja de mans en sabó i utilització del gel hidroalcohòlic serà obligatori abans d’entrar
al menjador.
•
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S’eliminaran els setrills d’oli i els salers comunitaris. A canvi hi haurà d’ús individual.

•
Es repartiran els coberts enrotllats amb un tovalló de manera individual per a evitar la
manipulació entre les diferents persones dins de la coberteria.
•
S’eliminaran les ampolles d’aigua comunitàries damunt la taula per gerres fredes d’aigua
que servirà als alumnes el personal de cuina amb guants i mascareta. S’intenta evitar al màxim el
consum de més plàstics amb la utilització d’ampolles individuals.
•
Es marcaran línies d’espera en el terra a 1’5 metres de distància prèvies al taulell de
recollida dels plats.
•
S’instal·larà una mampara de protecció entre el personal de cuina i els alumnes per on
s’entregaran els plats.
•
Durant el servei dels aliments tot el personal de cuina portarà mascareta i el barret habitual
de protecció del cabell.
•
S’aplicaran procediments de neteja específics per a plats, coberts, gots, safates, etc. La
neteja dels estris de cuina es realitzarà en rentavaixelles amb els detergents usuals a temperatures
elevades.
5. TEMPS LLIURE
En relació al bloc de Temps Lliure cal prendre les següents mesures:
•
Reduir la proporció d’alumnes per cada monitor/a. En cada activitat no podrà haver més de
12 participants més el monitor.
•
Remarcar la importància de la pedagogia en relació amb la higiene i l’absència de contacte
personal. Abans de qualsevol activitat, i sobretot abans d’entrar al menjador o repartir el berenar,
els alumnes i monitors es rentaran degudament les mans amb sabó i es posaran la solució
hidroalcohòlica.
•
Després del dinar, l’equip de temps lliure organitzarà jocs amb grups reduïts. Les pistes
poliesportives podran ser utilitzades.
•
En l’alumnat intern caldrà recollir la temperatura dels alumnes dos vegades al dia, de matí,
i de nit. En l’alumnat extern una vegada de matí abans d’entrar a la instal·lació.
•
Pel que fa al telèfon mòbil, es retirarà mentre que duren les activitats als menors d’edat. El
telèfon es guardarà en una funda de plàstic de tancament hermètic amb el nom i cognoms del
propietari/a.
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•
Per norma general no es durà a terme cap activitat de contacte. S’adaptarà les activitats
esportives per assegurar la distància mínima de seguretat.
•
Es fomentaran les activitats que no requereixen contacte físic com tenis-taula, jocs de taula,
tallers, o malabars. Tot l’equipament haurà d’estar desinfectat prèviament al seu ús.
•
Cada activitat, grup o taller disposarà d’un dispensador de gel hidroalcohòlic a l'abast de
tots els participants. El monitor o monitora responsable de l’activitat fomentarà l’ús continuat
d’aquesta solució.
En relació als tallers i manualitats, abans de començar cada taller, els alumnes hauran de llavar-se
les mans correctament i desinfectar-les amb gel hidroalcohòlic. En relació amb la desinfecció de
material de temps lliure, caldrà desinfectar cada dia pinzells, colors, pintures, material de malabars,
cada joc de taula amb les cartes corresponents, etc. Es polvoritzarà amb la mateixa solució
higienitzant que el material nàutic.

6. PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ DAVANT DE CASOS D'INFECCIÓ COVID-19
6.1. POSSIBLE INFECCIÓ DEL PERSONAL
No podran incorporar-se als seus llocs de treball els següents treballadors:
•
Treballadors de les diferents empreses que en el moment de la reobertura de les Escoles
de la Mar estiguen en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o tinguen algun dels
símptomes compatibles amb el COVID-19.
•
Treballadors que, no tenint símptomes, es troben en període de quarantena domiciliària per
haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
En el cas que un treballador comence a tenir símptomes compatibles amb la malaltia (tos, febre,
sensació de falta d'aire, etc.) o hagi estat en contacte amb una persona diagnosticada, es retiraran
a un espai separat i es posaran una màscara quirúrgica. Contactaran amb els serveis sanitaris al
900 300 555.
En tots els casos s'han d'extremar les mesures d'higiene respiratòria (tapar-se amb colze flexionat
la boca al tossir o esternudar, rentat i desinfecció de mans, distanciament social, etc.).
S'haurà de fer ús de mascaretes i es recomana a la persona afectada romandre en una habitació
aïllada, en calma, amb bona ventilació, preferiblement a l'exterior i amb la porta tancada.
Les empreses que presten el servei a les Escoles de la Mar, a través dels mitjans més adequats i
eficaços, han d'informar a tots els treballadors i a tota persona que accedeixi a les instal·lacions,
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sobre les disposicions establertes en aquest protocol, informant individualment als treballadors i
treballadores.
En particular, la informació s'ha de centrar en els següents aspectes:
•
A la recomanació de romandre a casa en cas de febre (més de 37’5°) o altres símptomes
de la grip (secreció nasal, esternuts, tos ...), així com a la recomanació de cridar al metge de família
i / o l'autoritat sanitària de la Comunitat.
•
Al coneixement i l'acceptació del fet de no poder entrar o romandre a les Escoles de la Mar,
fins i tot després de l'entrada del treballador/a en les instal·lacions, s'afegeix l'obligació de notificar
ràpidament a la direcció i autoritats competents qualsevol cas en el qual es donin les condicions de
perill (símptomes de grip, temperatura elevada superior als 37’5 °C, procedència de zones de risc
o contacte amb persones positives en COVID-19 en els 14 dies anteriors, etc.), d'acord amb les
disposicions de Govern d’Espanya.
Addicionalment, es potenciarà la informació, de caràcter molt visual, sobre les noves normes
d'higiene i seguretat als empleats, clients i usuaris on s’explicaran els nous procediments a seguir.
A més, es mantindrà un canal de comunicació constant amb tot el personal per informar de
possibles actuacions o modificacions sobre actuacions previstes.
Els serveis de prevenció hauran d'estar, tal com estableix la Llei 31/1995 de prevenció de riscos
laborals, en condicions de proporcionar a cadascuna de les empreses que presenten el servei a les
Escoles de la Mar, l'assessorament i suport que necessitin en funció dels tipus de risc existents,
així com vetllar per la posada en marxa de les mesures de prevenció establertes en aquest protocol
marc i el seguiment establert pel Ministeri de Sanitat.
6.2. POSSIBLE INFECCIÓ DELS ALUMNES
En cas de tindre símptomes compatibles amb la malaltia (tos seca, febre, sensació de falta
d'aire), s’haurà d’avisar de manera immediata al personal responsable de la instal·lació. Es
facilitarà una màscara quirúrgica per a l’alumnat i una altra per a la persona adulta que el cuide
fins que arriben els seus progenitors o tutors.
En ambdues "Escoles" s'habilitarà una habitació o sala d'aïllament per a alumnes que presenten
símptomes. Romandran en aquestes habitacions fins a l'arribada dels seus familiars o tutors. A
l’Escola de la Mar de Borriana es reservaran sense ocupació les dues habitacions de 8 places
cadascuna que disposen de bany adaptat a l’interior i ventilació adequada.
7. MATERIAL QUE DEU PORTAR EL PARTICIPANT
A banda de l’habitual gorra, protecció solar i resta de peces de roba i neteja personals, caldrà portar:
•
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Mascaretes higièniques.

•

Envàs amb aigua marcat amb el nom de l’alumne.

•

Funda de plàstic hermètica amb nom per al mòbil.

Es podrà reomplir d’aigua al llarg del dia.

ADAPTACIONS ESPECÍFIQUES REALITZADES DE LES INSTAL·LACIONS
ESCOLA DE LA MAR DE BORRIANA
En el Programa Lliure d’Estiu, l’oferta de places d’internat a l’Escola de la Mar de Borriana es podrà
veure reduït segons recomanacions sanitàries.
Les 2 habitacions múltiples amb bany dins de l’habitació ubicades a la planta baixa es reservaran
per a possibles casos de presentació de símptomes en els alumnes durant la realització del curs.
Assignació de vàters i lavabos.
•

Alumnes interns: sols podrà utilitzar el seu assignat durant tota la setmana.

•

Alumnes externs: faran servir els dos de discapacitats que s’ubiquen enfront dels vestidors
d’externs.

•

Personal de cuina, consergeria, oficines i neteja: els dos previs a l’entrada al menjador.

•

Personal de navegació (monitors): els ubicats en l’apartament.

•

Personal de temps lliure: els d’ús personal assignats enfront de les seves habitacions.

Sala de jocs i televisió.
Es disposarà amb el mobiliari suficientment separat i es retiraran els llibres nàutics d’ús comunitari.
El material de tenis-taula es desinfectarà en la consergeria en l'entrega a l’alumne i en la recollida.
Vestidors d’alumnat extern.
Es delimitarà la distància d’ús interpersonal d’1’5 metres en els bancs. Caldrà esperar fora dins que
hi hagi suficient espai en dutxes i bancs.
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Espais d’ombra
A l’Escola de Borriana s’han habilitat nous espais amb ombra a l'esplanada exterior per augmentar
el nombre de persones per torn en el menjador.
Altres
•
Mampares de protecció en la recepció i servei en línia del menjador de l’escola de la mar
de Borriana.
•
Nova senyalística: hi ha cartells recordant les normes de distanciament social i la higiene
freqüent, així com bones pràctiques en relació amb la neteja de mans. Per a cadascun dels casos
anteriors (zona de rentada de mans i dispensadors d’hidrogel) es veuran cartells indicadors de la
correcta tècnica de pràctica d’aquestes mesures.
•
S’han retolat els banys relacionats amb les habitacions amb dibuixos marins a les portes.
Així mateix indicant l’ús de la resta de banys per al personal i l’alumnat extern.
•
Hi ha marcades zones d’espera en l’entrada, recepció i el menjador, així com informació
respecte als torns d’utilització del menjador i punts per a seure a les taules del menjador i la terrassa
amb la separació deguda.
•
S’han instal·lat fonts d’aigua filtrada que propicien el emplenat d’ampolles i envasos
personals. Així mateix també aconseguim reduir el consum de plàstics a les Escoles.

ESCOLA DE LA MAR DE BENICÀSSIM.

•
Es disposa de cartelleria recordant les normes de distanciament social i la higiene freqüent,
així com bones pràctiques en relació amb la neteja de mans.
•
També es disposa de cartells informant de l’aforament màxim en relació amb la utilització
dels vestidors.
•
En Benicàssim es delimitarà en la platja la zona de muntatge i es marcarà la distància de
seguretat entre embarcacions d’1’5 metres.
ESCOLA DE LA MAR DE LA VILA JOISA
•
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Es disposa de cartells recordant les normes de distanciament social i la higiene freqüent,
així com bones pràctiques en relació amb la neteja de mans amb sabó.

•

En relació amb els vestidors, hi ha cartells i vinils informant de la utilització dels banys dels
vestidors dels alumnes.

•

Hi ha zones d’espera en l’esplanada de l’entrada i recepció.

•

Es delimitarà la zona de muntatge i es marcarà la distància de seguretat entre embarcacions
d’1’5 metres.

•

S’han instal·lat de dutxes externes i aixetes que propicien l’emplenat d’ampolles i envasos
personals.

•

S’habilitarà nous espais amb ombra a l'esplanada exterior per classes teòriques.

Aquest protocol i l'oferta setmanal de places i activitats s’adequarà a les necessitats i
material, sempre complint amb els percentatges i normativa de les autoritats sanitàries o
competents en cada moment.
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