
 

Protocol COVID19 Curs 2021 

Es demanarà a les famílies que prenguin la temperatura als seus fills/es abans de venir 

al centre i que signin el document de responsabilitat sobre com han d’accedir els seus 

fills/es al centre i com actuar en cas de no complir les mesures de seguretat. Si detecten 

que el seu fill/a pot presentar qualsevol símptoma relacionat amb COVID19, caldrà que 

es quedi a casa i que ho comuniqui al seu cap de salut de referència i al propi institut. 

 

Accés i sortida del centre 

A les 7:45h s’obriran les 3 portes d'accés: Principal, Pàrquing i Pista. 

 

Per accedir al centre l’alumnat haurà de portar mascareta ben posada COBRINT BOCA I 

NAS i respectant la DISTÀNCIA D'UN METRE I MIG entre ells/es. A l’entrada principal hi 

haurà una conserge redirigint a l’alumnat per si hi ha aglomeracions. 

ÉS OBLIGATORI PER TOTHOM PORTAR LA MASCARETA AL CENTRE EN LES CONDICIONS 

ANTERIORMENT ESMENTADES DURANT TOTA L'ESTÀNCIA EN AQUEST. L'incompliment 

d'aquesta NORMA BÀSICA serà sancionada amb la corresponent mesura correctora. 

Pel que fa a l'accés a l'interior del centre: 

a). L’alumnat  de 1r de batxillerat podrà accedir al centre per l'accés exterior, 

excepte quan es produeixi un desdoblament que haurà d’accedir per l’accés més 

proper al sector de l’aula corresponent. 

b). L’alumnat de 2n batxillerat podrà accedir al centre per l’escala de fusta, excepte 

quan es produeix un desdoblament que haurà d’accedir per l’accés més proper 

al sector de l’aula corresponent.   

c). L’alumnat d’ESO entrarà segons l’accés a la seva aula.   

En qualsevol cas es demana MÀXIMA PUNTUALITAT.  A continuació podeu consultar el 

plànol detallat d'accés a les aules: 

PRINCIPAL 

PÀRQUING 

PISTA 



 

 

Els grups que no tenen accés directe a l'aula 

entraran/sortiran esglaonats amb aquest 

ordre (caldria recordar-lo a les tutories i 

practicar el dia d'inici de curs): 

Les portes de les aules les trobaran obertes 

i les finestres també per ventilar. Les portes 

de la planta baixa estaran obertes per fora. 

 A l’entrar a l’edifici o a les aules l’alumnat 

s’haurà de NETEJAR LES MANS AMB GEL 

HIDROALCOHÒLIC.  

A totes les aules hi ha un kit de neteja i un 

dispensador de gel hidroalcohòlic però es 

recomana l'ús/aplicació del vostre propi gel 

(es recomana portar un kit personal 

d'higiene juntament amb una mascareta de 

recanvi). 

  

ENTRADA/SORTIDA 

Ordre EPrincipal EAscensor EFusta 

1 1rC 1rD 2nBCT 

2 1rB 1rE 2nBHS 

3 1rA 3rE 4tC 

4 4tB 2nB 4tD 

5 4tA 2nC 4tE 

  2nA  

  2nD  

 



 

 

Classes 

Cada grup té una classe assignada (que podeu consultar al plànol anterior) per tal de 

minimitzar els desplaçaments pel centre. A les classes l’alumnat haurà de mantenir 

sempre el mateix lloc de treball.  Sempre haurà de portar la mascareta ben posada, 

tapant boca i nas. Tothom estarà a un metre i mig en direcció a la pissarra i no es poden 

aixecar sense permís del professorat.  

Entre classes l’alumnat haurà de ser molt responsable. Segurament hi haurà moments 

que resten sols.  Es demana el compromís de no treure’s la mascareta i no trencar la 

distància de seguretat. A les tutories es treballarà la responsabilitat davant de les noves 

circumstàncies.  

Cada persona ha de tenir el seu material individual. No es podrà intercanviar cap 

material.  Les fonts d'aigua del centre romandran tancades, si necessiten aigua hauran 

de portar una ampolla individual i personal.  

A qualsevol classe que es necessiti fer servir material col·lectiu s’haurà de desinfectar 

abans d’acabar la sessió. En el cas de fer servir aules específiques (informàtica, 

tecnologia, laboratoris, gimnàs o aula de desdoblament) l’alumnat també HAURÀ DE 

DESINFECTAR les superfícies sota la supervisió del professorat del moment. Aquesta 

desinfecció també es farà sobre EL SEU LLOC DE TREBALL si l'alumnat ha de canviar 

d'aula. 

L’alumnat no pot SORTIR DE L’AULA fins l’hora del pati i podrà deixar les seves 

pertinences a la classe, que romandre tancada fins després del pati quan l'obrirà el/la 

docent corresponent. Es prega MÀXIMA PUNTUALITAT per no crear aglomeracions al 

passadís. 

Es poden fer classes al pati sempre que no hi hagi classe d’EF i buscant espais que no 

destorbi a altres companys/es.    

 

Desplaçaments 

Els desplaçaments seran els mínims per dintre del centre.  

L’alumnat haurà de desplaçar-se SEMPRE per la seva  part dreta de cada passadís/escala. 

Han de seguir el mateix sentit EN LÍNIA RECTA i creuar quan arribin al seu destí. SEMPRE 

RESPECTANT LES MESURES DE SEGURETAT I EN SILENCI. 

 

WC 

Sempre estaran oberts. Es recomana fer-ne un ús responsable i no beure aigua de 

l'aixeta, però sí es pot reomplir l’ampolla personal. 

 



 

 

Llibres de préstecs 

El préstec de llibres es gestionarà des de cada departament. Quan es facin els retorns es 

deixaran en quarantena o es desinfectaran.  

 

Desdoblaments 

Com a norma general, un cop es té el llistat d'alumnes de la/les matèria/es que 

desdobla/en ordenat alfabèticament pels cognoms, la primera meitat forma el primer 

grup de desdoblament i la segona meitat l'altre grup. La matèria de Francès a l'ESO 

queda exempta d'aquesta norma per motius obvis. 

Si el desdoblament es fa entre assignatures diferents (per exemple, Tecnologia amb 

Biologia-Geologia a 1r), el professorat implicat s'encarrega de decidir qui es queda el 

primer grup i qui es queda el segon. Sempre cal aplicar el mateix criteri per la resta de 

desdoblaments que tinguin les mateixes matèries del propi nivell. 

Si el desdoblament es fa dins de la pròpia assignatura, el professor/a responsable de la 

matèria es quedarà el primer grup. S'entén com a professor/a responsable qui fa la 

mateixa matèria a tots els grups d'un mateix nivell (a excepció de les optatives de 4t i 

l'Anglès del 1r de Batxillerat Humanístic-Social, on el professorat implicat s'encarrega de 

decidir qui es queda el primer grup i qui es queda el segon). 

En qualsevol cas, aquesta informació dels desdoblaments CAL DONAR-LA als 

coordinadors de nivell el més aviat possible. D'aquesta forma els tutors/es rebran 

aquesta informació i la podran transmetre al seu alumnat el dia de la presentació. 

 

Educació Física  

Pel que fa a la matèria d'Educació Física, es prendran les següent mesures: 

a). Els vestidors no estaran oberts per canviar-se, però sí per anar al WC. 

b). L'alumnat haurà de dur una bossa  amb cordes per deixar tovalloletes, samarreta 

i aigua i guardar la mascareta dintre mentre fa activitat física. 

c). Han de portar l’aigua en una ampolla personal i no compartir-la. 

d). Han de netejar-se les mans abans d’entrar a classe amb gel hidroalcohòlic. 

e). El material estarà desinfectant. 

f). Les activitats  dels primers mesos  seran amb distància i mesures de seguretat, 

però sense mascareta.  

g). Es neteja el material en acabar la classe. 

h). En finalitzar es tornen a  netejar mans . 

 

 

 



 

 

Pati 

Batxillerat 

L’alumnat de batxillerat sortirà 5’ abans al pati i tornarà 5’ després i sortiran fora del 

centre. Han de complir les normes de seguretat i no treure's la mascareta dins del 

centre. 

ESO 

Quan soni el timbre poden baixar al pati, seguint l'itinerari de pujada i baixada de l'aula, 

a la zona establerta, intentant respectar la distància de seguretat (a la tutoria es 

recordarà per on han de baixar i pujar en cada situació). 

Cada nivell tindrà una zona setmanal, separada per tanques/cintes  i cada grup tindrà 

un espai de referència per ser-hi durant el pati. Hauran d’estar amb mascareta tapant 

boca i nas i mantenint la distància de seguretat EN TOT MOMENT. No es pot fer servir 

material per compartir. 

A continuació podeu consultar el plànol detallat d'espais al pati (a cada aula trobareu un 

mapa amb l'itinerari per accedir-hi): 

 

Les fonts estan tancades i les màquines de vending es retiraran, per no poder garantir la 

desinfecció correcta. Quan soni el timbre l’alumnat podrà accedir al centre pel lloc 

determinat segons la classe que tingui en aquell moment, tal i com es recordarà des de 

les tutories). 



 

 

Neteja  

Es modifica l’horari de neteja (a partir de les 11:30) per reforçar la desinfecció sobre l’ús 

matinal d’espais comuns.  

 

Altres visites 

Qualsevol persona que accedeixi al centre s’ha de registrar i els proveïdors hauran 

d’omplir el full de visites creat a tal efecte.  

Les famílies únicament poden accedir al centre amb cita prèvia amb la persona que 

concertaran la visita  i quan sigui estrictament necessari. Es recomana fer les entrevistes 

de manera telemàtica, sempre que sigui possible. 

 

Extraescolars 

A les activitats extraescolars hi poden participar infants i adolescents de diferents edats 

i grups estables. És recomanable que, en el marc de l’extraescolar, la composició del 

grup de participants sigui el més constant possible per facilitar la traçabilitat, de manera 

que es constitueixin en un segon grup estable sense 3/3 canvis.  

L’ús de mascareta és OBLIGATORI (a excepció que hi hagi una contraindicació o es faci 

una pràctica esportiva). Es recomana que, en la mesura del possible, es mantingui la 

distància física recomanada. 

 

En cas de confinament 

Alumne/a confinat 

Cada assignatura ha creat un Google Classroom on s'aniran penjant les 

tasques/explicacions que es vagin fent a les classes. D'aquesta forma l'alumnat confinat 

podrà seguir a casa les lliçons que es donin. Sempre podrà contactar amb el professorat 

per correu per resoldre dubtes. 

Grup confinat 

En la mateixa línia que l'anterior, el grup confinat podrà seguir les lliçons online (meet, 

vídeo-classes,...) en el seu horari establert. 

Confinament general 

En aquests supòsit s'actuaria com al 3r trimestre del curs passat fent un horari adaptat 

on l'alumnat podrà contactar amb el professorat en unes hores determinades, reduint 

la franja horària a tres sessions diàries fent una sessió per matèria. 

 



 

 

 

RECORDEU,  EN TOT MOMENT: MASCARETA TAPANT 

BOCA I NAS, DISTÀNCIA DE SEGURETAT ENTRE LES 

PERSONES I NETEJA DE MANS. 


