REVISEM LA NOVA NORMATIVA
ENTRADA
 Els alumnes hauran d’arribar al centre amb mascareta i l’hauran de dur posada durant tot l’horari
lectiu i mantenir la distància de seguretat fins que entrin a la seva aula. També la duran per
moure’s pels espais comuns com els passadissos, els lavabos i el pati.
 Si un alumne no porta mascareta el centre disposarà de mascaretes, però haurà de pagar 0,96 €
 L’entrada al centre es farà per les quatre portes simultàniament:
Alumnes de 1r i 2n entren per la porta del pati i pugen per l’escala de la dreta.
Alumnes de 3r i 4t entren per les portes del vestíbul i pugen per l’escala de l’esquerra.
Alumnes de batxillerat entren per la porta d’emergència i pugen per l’escala d’emergència.
 S’obrirà el centre a les 7.55 per tal que l’alumnat pugui pujar a l’aula més fluidament.
 Cal passar per la zona de la catifa amb desinfectant, portar les mans netes (hi haurà gel a l’entrada).
 No s’atura ningú al passadís i s’entra a l’aula (a la taula pròpia) esperant que comenci la classe. Els
desplaçaments per dins del centre es faran per la dreta.
DURANT LES HORES DE CLASSE
 L’alumnat ocupa el seu lloc durant tota l’estona que està dins l’aula. Quan en marxa, cal netejar el
seu espai (taula/cadira). Hi haurà material a l’armari de cada aula. Cal nomenar dos responsables
per aula encarregats del material de neteja.
 Cal portar una ampolla petita de gel hidroalcohòlic per poder rentar-se les mans abans de
començar cada classe. Als passadissos, aules específiques i vestíbul també ho podran fer als
dispensadors de gel que hi trobaran.
 Els wc de cada planta estaran oberts i disposaran de sabó per poder rentar-se les mans. Convé que
l’alumnat porti mocadors de paper ja que es traurà el paper per motius d’higiene. Si els en cal
poden demanar-lo a consergeria.
 Els wc disposaran d’un aforament que cal respectar. L’eixugamans serà d’aire.
 Cal obrir les finestres i ventilar la classe sovint . És aconsellable fer-ho amb la porta tancada.
 Les taquilles no es poden compartir (excepte entre germans)
 La màquina d’aliments i begudes del vestíbul queda anul·lada.
 El material escolar no s’ha de compartir.
 Els passadissos han d’estar buits. L’alumnat no surt de l’aula entre classes.
 Es fomentarà la ingesta d’aliments guardant la distància de seguretat, per tant l’alumnat de 1r i 2n
menjarà l’entrepà a la seva taula 10’ abans de sortir al pati i tots sortiran de la classe amb la
mascareta posada. La classe ha de quedar neta. Es recomana que portin un entrepà petit, galetes o
fruita.
 Els alumnes de 3r i 4t d’ESO i batxillerat començaran l’esbarjo a les 10.55h (sonarà un avís) i els de
1r i 2n a les 11h esmorzats. Els qui vulguin esmorzar caldrà que ho facin fora del centre i mantenint
la distància de seguretat.
 El vestidor d’EF estarà fora de servei. L’alumnat haurà de venir vestit adequadament de casa.
SORTIDA
 Les sortides seran esglaonades i mantenint la distància de seguretat.
 Sonaran dos avisos de sortida diferents seguint aquesta pauta:
DILLUNS A LES 14.25 surten 1r i 2n
DILLUNS A LES 14.30 surten 3r i 4t
DILLUNS A LES 14.35 surten els batxillerat

DIMARTS, DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES A LES 13.25 surten 1r i 2n
DIMARTS, DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES A LES 13.30 surten 3r i 4t
TARDES: A LES 16.55 SURTEN 1r I 2n i 17h surten 3r i 4t

