
 
 

ACCÉS A L’INSTITUT 
 
Per realitzar totes les entrades i sortides del centre de forma que es minimitzi la 
concentració d’alumnes, els temps d’entrada i sortida i, sobretot, el contacte entre diferents 
cursos per afavorir la traçabilitat, s’utilitzaran simultàniament les quatre entrades que hi ha 
disponibles des del carrer: 
 

1. Entrada principal (Avinguda de les Escoles) 
2. Entrada del recinte de bicicletes (Carrer Can Tosca) 
3. Entrada posterior (Camí de la Concepció) 
4. Entrada del menjador (Avinguda de les Escoles) 

 
Els moviments de cada entrada/sortida aniran vinculats als diferents accessos i/o escales de 
l’edifici i a cada curs d’acord amb la següent taula: 
 
 

Curs-grup Accés del carrer Accés interior Hora 
d’entrada/sortida 

1 ESO (A, B i C) Entrada principal Porta vestíbul - 
escala sud 

8.00/14.30 

2 ESO (A, B i C) Entrada menjador Porta menjador 8.00/14.30 

3 ESO (A, B, C i D) Entrada bicicletes Porta biblioteca - 
escala central 

8.00/14.30 

4 ESO (A, B, C i D) Entrada posterior Porta i escala nord 8.00/14.30 

 
 
Condicions que s’han de complir: 

● Els alumnes hauran d’entrar amb la mascareta posada sempre. 
● A l’entrar a l’edifici els rebrà un membre del personal del centre que revisarà si 

porten la mascareta i els subministrarà gel hidroalcohòlic per rentar-se les mans. 
● A la sortida de l’edifici els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic. 
● Els alumnes no poden sortir de la seva aula durant el temps entre classes. 

 
Els alumnes que arriben tard al centre (i que troben la seva porta d’accés tancada) han 
d’entrar per la porta principal, s’han de dirigir a consergeria per comunicar que han arribat i 
s’han d’esperar al vestíbul al càrrec del professorat de guàrdia. Durant el temps que estan 
esperant per accedir a la seva aula hauran de portar la mascareta posada i han de mantenir 
una distància mínima de 1,5 m amb les altres persones que puguin estar en aquell espai. 

Avinguda de les Escoles, 12 
08348 Cabrils 
Tel. 93 753 11 98  
centre@inscabrils.cat 
http://www.inscabrils.cat 

 



 

REQUISITS PER ENTRAR AL CENTRE 
 
Podran accedir al centre les persones que compleixin les següents condicions: 

● temperatura corporal no superior a 37,5º sense haver pres antitèrmics; 
● absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós; 
● no convivents o amb contacte estret amb un positiu confirmat o amb 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 
 
És responsabilitat de les famílies que els alumnes vinguin al centre complint aquestes 
condicions i, per aquest motiu, han de signar la declaració responsable corresponent. 
 
Totes les persones que accedeixin al centre han de portar mascareta posada i en bon estat i 
s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic. És aconsellable que també es rentin les 
mans al sortir del centre. 
 
Es demana també que l’alumnat porti: 

● Una mascareta de recanvi per si perd o es trenca la que duu posada. 
● Una ampolla individual de gel hidroalcohòlic per poder-se rentar les mans quan 

convingui. 
● Mocadors de paper suficients. 
● Una ampolla d’aigua de suficient capacitat per tota la jornada (cal tenir en compte 

que la font del pati estarà tancada i que no es pot omplir l’ampolla als lavabos). 
● Tot el material necessari per treballar al centre: ordinador, llibres, llibretes, estris 

d’escriure, calculadora, … atès que no es permetrà que es comparteixi aquest 
material amb altres companys. 

 
 


