
 

COVID INSTITUT FORAT DEL VENT 

Mesures generals. 

- Mascareta. S’ha de dur de casa sempre i en tot el recinte (inclòs patis). Només es pot treure 

per fer activitats que impedeixen dur-la (menjar i certes activitats esportives). És recomanable 

portar una de recanvi. 

- Hi haurà hidrogel a totes les aules. Així i tot, és molt recomanable portar un gel individual 

perquè es necessita higiene de mans freqüentment. 

- Ventilació. És prioritari que les aules estiguin ventilades. Per tant, és important que l’alumnat 

vingui abrigat quan el clima sigui fred. 

- Aigua. Les fonts del centre estaran tancades. Es recomana que cada alumne porti una 

ampolla d’aigua d’ús individual a poder ser reutilitzable i marcada amb el nom. 

- L’alumnat que presenti algun símptoma de COVID, no pot venir al centre. 

- Si un alumne presenta símptomes de COVID i està al centre, serà aïllat i avisarem a les 

famílies, iniciant el protocol pertinent. 

Entrades/sortides. 

Entrada al recinte. 

Hi haurà dues portes d’accés grans al recinte (Avda. Lesseps i C/Pizarro). Poden accedir per 

qualsevol de les dues portes. 

L’hora d’entrada però, serà: 

7:45 – Entrada Batxillerat 

8:00 – ESO 

Entrada a l’edifici. 

Es farà per 4 accessos diferents, seguint un codi de colors d’aules, que s’explicarà a l’alumnat el 

primer dia.   

Sortida de l’edifici  

Esglaonada i també segons codi de colors. 

L’alumnat sortirà entre les 14:25 h i les 14:35 h. 

Esbarjo. 

- Al pati de l’institut, hi haurà sectors que aniran canviant setmanalment. Així que cada 

nivell d’ESO tindrà un sector diferent i el batxillerat sortirà fora del centre. 

- Si durant l’esbarjo interactuen alumnes que no són del mateix grup-classe, s’haurà de 

mantenir distància mínima d’1,5 m i la mascareta. 

- Tant la sortida com la tornada a l’aula es farà esglaonada, seguint també el codi de 

colors citat anteriorment. 

 



 

Espais comuns. 

- Bar. Aforament limitat i cua amb distància. No es podrà romandre dins el bar. 

- Biblioteca. Durant les hores d’esbarjo romandrà oberta, amb aforament limitat. A les 

tardes es podrà fer ús però caldrà demanar cita prèvia.  

- Laboratoris. Tenen el seu propi protocol que es donarà a conèixer a l’alumnat que en 

fa ús. 

Mesures d’organització de centre. 

- De 1r a 3r d’ESO els grups són estancs. 

- S’han creat línies noves a l’ESO per baixar les ràtios de grups. 

- A 4t d’ESO els grups estan fets segons l’itinerari escollit per l’alumnat. Es 

mantenen les franges d’idioma. En aquestes franges hi haurà, a més de les 

mascaretes, distància mínima d’1,5 m. entre l’alumnat. 

-  A 1r i 2n de batxillerat s’han fet grups estancs, exceptuant la franja d’optatives 

i a alguna de les franges de les matèries de modalitat. En aquest casos, a més 

de les mascaretes, la distància mínima entre l’alumnat serà d’1,5 m. 

- Hi ha matèries on es fan dues hores seguides de classe, per evitar el tràfec de 

l’alumnat pel centre: música, STEAM i Educació física a 1r, 2n i 3r d’ESO, VIP a 

3r d’ESO i la franja d’optatives de batxillerat. 

- Existeix un pla de centre i dels diferents departaments didàctics per 

l’ensenyament telemàtic, si s’escau. 

- La plataforma de l’Institut serà l’eina bàsica de comunicació i per 

l’ensenyament telemàtic. És important que tothom tingui actualitzades les 

dades a la mateixa. 

 


