
Com s’organitzen les entrades i sortides de cada nivell?

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre

d’accessos i el nombre de grups estables de convivència.

Per a aquest curs comptem amb dos accessos al nostre institut la qual cosa en facilitarà

l’organització: accés A (carrer Santa Fe) i accés B (carrer Subirats).

Es realitzaran les entrades de primera hora del matí de manera que 1r de batxillerat CT i HS i 1r i 2n

d’ESO ho faran per la porta principal del carrer de Santa Fe 2 (accés A) i les escales d’ús habitual. 2n

de batxillerat CT i HS i 3r i 4t d’ESO ho faran per la porta d’emergència del carrer Subirats i la seva

escala corresponent (accés B). A la tarda 1r i 2n d’ESO seguiran entrant per la porta principal i 3r i 4t

d’ESO per la porta d’emergència.

Les sortides es faran totes per la porta d’accés d’ús habitual del carrer Santa Fe, 2 (accés A).

Entrades a primeres hores: accés a l’institut pel carrer Santa Fe i pel carrer Subirats.

Les entrades a primera hora del matí i la tarda es faran de la manera següent:



- Un professor de guàrdia serà a la porta principal del carrer Santa Fe rebent l’alumnat dels

diferents grups estables i supervisant el rentat de mans amb solució hidroalcohòlica i la

correcta col·locació de la mascareta.

- Un segon professor de guàrdia serà a l’accés de l’escala d’emergència del carrer Subirats

rebent l’alumnat i supervisant el rentat de mans amb solució hidroalcohòlica i la correcta

col·locació de la mascareta.

- Un tercer professor es col·locarà al replà de 1a planta per supervisar l’arribada de l’alumnat

que puja per l’escala d’emergència al 1r, 2n i al 3r pis. Quan tot l’alumnat hagi entrat, aquest

professor revisarà que els alumnes endarrerits vagin accedint al centre.

- El professorat amb classe a primeres hores, ja sigui de matí i de tarda, serà a l’aula per rebre

l’alumnat i controlar que es mantenen les distàncies de seguretat i es preserven els grups

estables.

En qualsevol cas, en entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic,

mantenir la distància sanitària requerida i hauran d’anar amb mascareta durant tot l’horari lectiu.

Les sortides també s’organitzaran de manera esglaonada. El professorat amb classe a última hora

acompanyarà el seu grup fins al vestíbul i supervisarà que faci ús de la mascareta, es respecti la

distància de seguretat i es renti les mans abans de sortir de l’aula.

ENTRADES

Accés Curs, nivell i grup Hora entrada

Porta principal
(accés A)

1r batxillerat CT i HS
(amb mascareta)

7:50 a 7:55

1r i 2n ESO A i B
(amb mascareta)

7:55 a 8:00

Porta carrer Subirats
(accés B)

2n batxillerat CT i HS
(amb mascareta)

7:50 a 7:55
més enllà d’aquesta hora hauran d’accedir

per la porta principal

3r i 4t ESO A, B i C
(amb mascareta)

7:55 a 8:00
més enllà d’aquesta hora hauran d’accedir

per la porta principal

Porta principal
(accés A)

1r i 2n ESO A i B
(amb mascareta)

14:55 a 15:00

Porta carrer Subirats
(accés B)

3r i 4t ESO A, B i C
(amb mascareta)

14:55 a 15:00
més enllà d’aquesta hora hauran d’accedir

per la porta principal



SORTIDES

Accés Curs, nivell i grup Hora sortida

Porta principal
(accés A)

1r batxillerat CT i HS
2n batxillerat CT i HS
(amb mascareta)

14:30 a 14:35/
dj 14:35 a 14:40

1r i 2n ESO A, B i C
(amb mascareta)

13:25 a 13:30/
dj 14:25 a 14:30

3r i 4t ESO A, B i C
(amb mascareta)

13:30 a 13:35
dj 14:30 a 14:35

Porta principal
(accés A)

1r i 2n ESO A, B i C
(amb mascareta)

16:50 a 16:55

3r i 4t ESO A, B i C
(amb mascareta)

16:55 a 17:00

Important. Cal remarcar que, en qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i

sortides del centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del

centre educatiu han de portar la mascareta durant tot l’horari lectiu, a banda de mantenir 1,5

metres de distància de seguretat.


