
PROTOCOL D’ACTUACIÓ ALUMNAT COVID-19  

 (Totes les mesures són susceptibles de canvi, atenent que estan subjectes a 

les instruccions del Departament d’Educació i de Salut) 

 

 Secció 1- Accés al centre 

Per normativa les famílies han de signar la Declaració responsable. Aquest 

document s’ha de portar el primer dia de classe. Trobareu l’enllaç a la web del 

centre. 

Només accediran al centre aquells alumnes que no presentin febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea... o qualsevol altre quadre infecciós. 

Per poder entrar al recinte escolar, l’alumnat haurà de: 

-Portar mascareta. 

-Rentar-se les mans (Hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic a cada punt 

d’accés) 

-Guardar la distància de seguretat i evitar aglomeracions. 

 

Enguany els alumnes accediran per 4 punts diferents: 

1. PORTA PRINCIPAL: Per aquest punt hi entraran els alumnes de 1r i 3r 

d’ESO, els alumnes que venen amb transport escolar i alumnat amb 

dificultats motrius. Per a 1r i 3r: circuit fins aules 101-110 de la planta 

baixa; per als altres alumnes, circuit segons el seu curs.  

2. PORTA PATI (Passeig Dalmau):  

- Accés per als alumnes de 4tA, 4tB i 4tC, i 2n BTX. Circuit fins a porta 

lateral informàtica i escala lateral informàtica. 

- Accés per als alumnes de 2n ESO. Circuit fins a porta sortida central i 

escala central.  

- Accés per als alumnes de  Projecte Singular , 1r Batxillerat i 4tD. 

Circuit fins a la sortida 3 lateral camp de futbol i escala lateral camp 

de futbol.  

3. PORTA CAMP DE FUTBOL (C/Sardana): Accés per als alumnes de 

cicles i EREE. Circuit fins a sortida 3 lateral camp de futbol.  

4. PORTA APARCAMENT BICICLETES: Accés per a tots els alumnes 

que arribin al centre amb bici. Circuit segons el curs de l’alumne. 

 

Secció 2- A l’aula grup 

 A les entrades i sortides de l’aula cal fer una neteja de mans.  

 Els alumnes  han de seure al lloc que els ha assignat el tutor. 

 Els alumnes han de portar posada la mascareta a l’aula. 

 Els alumnes han de portar el material de casa (estris per escriure, 

llibretes, llibres, calculadora…). No es pot compartir el material amb els 

companys. 

 Si s’utilitza material de l’aula, en finalitzar la classe l’alumnat col.laborarà 

a la desinfecció d’aquest (hi haurà kits de neteja a cada aula).En cas de 



material informàtic (teclat i ratolí), es netejarà sempre desconnectat i mai 

amb el líquid directament. 

  

 

 

Secció 3- Gimnàs, aules específiques i passadissos 

 

 Sempre que s’entri i es surti d’una aula que no és la pròpia del grup de 

convivència, es farà una neteja de superfícies i estris 

utilitzats.  L’alumnat ha de col·laborar en aquestes actuacions de 

neteja abans i després d’abandonar l’espai.  

 Espai gimnàs:S’organitzaran el màxim d’activitats a l’aire lliure. En cas 

que no sigui possible, s’utilitzarà el gimnàs. En no poder garantir la 

neteja ni la ventilació, els vestidors es tancaran. Els alumnes han de 

venir canviats de casa. 

 Circulació en els passadissos: caldrà mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres i portar la mascareta. Se sectoritza els 

passadissos en dues parts: sector dret, per anar a les aules de la dreta; 

sector esquerre, per anar a les aules de l’esquerra.  

 Circulació a les escales: es farà un circuit de pujada i un de baixada. 

 Lavabos: la utilització dels serveis es farà amb la mascareta posada i a 

les entrades i sortides es farà una neteja de mans. Durant les hores 

d’esbarjo només es podran utilitzar els lavabos de la planta baixa i 

l’exterior. 

 

Secció 4- Patis 

La sortida al pati es farà de manera esglaonada: 

a. Dos patis de 20 minuts (10.30 a 10.50  i 12.40 a 13.00): 1r i 2n d’ESO i 

Cicles Formatius. 

b. Un pati de 40 minuts (11.25-12.05): 3r i 4t d’ESO i BTX. 

Sortides i entrades del pati: 

1r i 3r ESO: sortida 2 central pati. 

2n i 4t ESO: sortida 4 lateral informàtica. 

Cicles i 1r BTX: lateral futbol 3 si van al pati, principal si surten a l’exterior. 

2n BTX: sortida lateral informàtica si van al pati, principal si surten a l’exterior. 

Caldrà l’ús de mascareta. El pati se sectoritzarà per cursos: 

Hi haurà dos sectors:  

a. Sector 1: camp de futbol i sector de les taules de ping pong. 

b. Sector 2: pista de bàsquet, gespa i grades. 

Cada curs ocuparà un d’aquests sectors i hi haurà rotació setmanal. Es 

recomana que els alumnes de BTX i CF surtin fora del centre a les hores 

d’esbarjo (sí que poden accedir al bar de l’institut). 

Setmana 1: 1r ESO sector 1 i 2n d’ESO sector 2 

                    3r ESO sector 1 i 4t d’ESO sector 2… 



Setmana 2: 2r ESO sector 1 i 1n d’ESO sector 2 

                    4t ESO sector 1 i 2n d’ESO sector 2… 

 

Esmorzar i aigua: 

 Els alumnes poden portar l’esmorzar de casa i també hi haurà servei de 

cantina. 

 Les fonts s’han anul·lat i, per tant, és important que els alumnes portin la 

seva ampolla d’aigua de casa. 

 

Cantina: 

 Per al servei de cantina, se servirà des d’una finestreta.  Es farà un 

circuit d’entrada i sortida, respectant les distàncies. No es podrà 

consumir dins el local.  

 Cal evitar cues i aglomeracions. 

 Per al servei de menjador, caldrà mantenir la separació entre taules de 

grups diferents. 

 

En cas de pluja: 

 

 Els alumnes restaran a l’aula. 

 Podran sortir per anar al lavabo. 

 

No es permet portar materials de joc o lleure de casa (pilotes…). 

 

Secció 5- Normativa 

En el cas que l’alumnat no segueixi i respecti algunes de les indicacions 
establertes en aquest pla serà sancionat amb una falta o irregularitat: 
 

 No rentar-se les mans a l’entrada i sortida dels diferents espais 
 No netejar el material de l’aula/espai abans i després de començar la 

classe. 
 Utilitzar els vestidors sense consentiment del professorat 
 No seguir les indicacions del professorat en quan a distàncies, ús de 

mascareta,... 
 No portar la mascareta en els espais obligats a portar-la. 
 Fer mal ús de/malmetre el material de neteja i desinfecció 

 
Totes aquestes sancions seran tractades com una irregularitat o falta lleu, tal i 
com marquen les NOFC del centre.  
En el cas d’acumulació de més d’una irregularitat al mateix temps podrà ser 
considerada com una falta greu i l’alumne/a podrà ser expulsat del centre 
durant uns dies. 
 


