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Per tal de començar amb el màxim de garanties us demanem a les famílies que: 
 

- Signeu la declaració responsable de salut que portaran els vostres fills el primer 
dia de classe. 

- Ajudeu a conscienciar els vostres fills i filles de la seva responsabilitat en el 
compliment de les normes de prevenció i desinfecció: 

 
● Portar sempre la mascareta, que ha d’estar marcada amb el nom, ben posada. 
● Mantenir les distàncies de seguretat. 
● Netejar-se les mans amb assiduïtat. 
● Col·laborar en la neteja i ventilació del propi espai- 

 

- Per garantir la higiene personal l’alumnat ha de portar: 
 

● Un necesser amb una mascareta de recanvi. 
● Una ampolla o cantimplora d’aigua. 
● Un paquet de mocadors de paper. 
● Al centre tindrem ampolles de gel hidroalcohòlic però si vol pot portar una pròpia. 

 

 
En cas de sospita de cas o de qualsevol incidència relacionada amb la COVID-19 el 
centre seguirà un protocol d’acció i un itinerari d’informació per tal que tot quedi 
registrat al TRAÇACOVID amb la finalitat de garantir la traçabilitat dels casos. Direcció 
informarà les autoritats sanitàries i prendrà les mesures necessàries.  
 
ACCÉS AL CENTRE 
 
● Les famílies no podran entrar a l’institut. Només en cas extraordinari i que sigui 
estrictament necessari. 
● Al matí l’alumnat entrarà al centre de forma esglaonada seguint el seu horari i 
respectant les distàncies de seguretat.  La sortida també serà esglaonada pels 
mateixos espais 
 

 

CURS-NIVELL-GRUP TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I DE SORTIDA 

1r ESO A, B, C  porta principal  8.10h-14.25h 

2n ESO A, B, C  porta principal  8.00h-14.30h 

3r ESO A, B, C  porta de darrere  8.10h-14.30h 

4t ESO A, B, C, D  porta de darrere  8.00h-14.25h 

1r BTX, A1, A2, CT, HS  porta de darrera  8.10h-14.30h 

2n BTX, A1, A2, CT, HS  porta principal  8.00h-14.25h 
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ESBARJO 
 

En el cas de l’alumnat de BTX, que pot sortir del recinte de l’edifici, la sortida també es farà en 
funció de l’hora d’entrada. 

Els patis d’ESO-BTX quedaran distribuïts de la següent manera:  

● D’11h a 11.30h sortiran 1r i 2n d’ESO que aniran a les pistes de davant (1r ‘ESO a la 
de la dreta i 2n d’ESO a la de l’esquerra) i 1r de BTX que sortirà fora del centre. 

● de 12h a 12.30h sortiran 3r i 4t d’ESO que es quedaran en les pistes del davant (3r 
d’ESO a la de la dreta i 4t d’ESO a la de l’esquerra) i 2n de BTX que sortirà fora del 
recinte.  En aquest cas per no haver de tenir 4 hores seguides de classe a les 10h 
es farà un descans de 10’ sense sortir de l’aula. 

● En cas de pluja s’haurà de restar a la classe del grup amb les finestres obertes. 
 

AULES 

● La higiene de les mans és un dels aspectes importants en el nostre dia a dia i per 
això trobareu solució de mans a cada aula. 

● Tothom ha de dur mascareta arreu (dins i fora l’aula). Caldrà dur-la marcada per tal 
d’identificar-la amb facilitat. 

● S’ha de mantenir la distància de seguretat. 
● Dins de l’aula es mantindrà el lloc assignat i no hi haurà canvis aleatoris cada hora 

de classe. 
 

 
LAVABOS 
 

● Els lavabos romandran oberts. 
● Durant les classes els alumnes que vulguin anar al lavabo hauran de demanar 

permís al professor/a. S’hi podrà anar per torns, d’un en un.  
 

 

PATIS 
● Cal que tothom porti una ampolla d’aigua de casa. L’ampolla es podrà reomplir a les 

piques dels lavabos.  
● Al pati no hi haurà servei de préstec de material esportiu a cura del departament 

d’Educació Física.  
● Al pati tothom haurà de dur la mascareta excepte per menjar i beure, evidentment.  
● Durant el pati els alumnes no podran entrar a l’edifici i no podran tornar a les aules. 

 
 
 
 
 


