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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. Si sou majors d’edat la declaració responsable l’haureu de signar vosaltres 
mateixos. 

- 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, marcada amb el nom. 
 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. 
 Tovalloleta per eixugar-se les mans quan si les renti  al lavabo. 

 
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.   
 
  

GRUPS MATÍ HORA ENTRADA  
1a AVALUACIÓ 

HORA ENTRADA 
2a AVALUACIÓ 

HORA ENTRADA  
3a AVALUACIÓ 

ADMINISTRACIÓ 7:50h 8:00h 8:10h 

IMATGE PERSONAL 8:00h 8:10h 7:50h 

ACTIVITATS FÍSIQUES 8:10h 7:50h 8:00h 

PFI 8:00h 8:00h 8:00h 

La previsió és que l’hora d’entrada canviarà cada trimestre de les tres famílies professionals 
amb la finalitat que el còmput total d’hores del curs no es vegi afectat.  Cada família 
professional tindrà un trimestre en que entraran 10’ abans, un altre en que ho farà a l’hora i un 
altre en que hauran d’entrar 10’ més tard. 
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L’hora de sortida serà l’habitual a les 14.45h o a les 13.45h 

Els punts d’accés son diferents segons la família professional I el nivell educatiu tal i com 
mostra la taula següent: 

 TIPUS D’ACCÉS I MOBILITAT DINS EL CENTRE 

GRUPS EXTERIOR (entrades i 
sortides de l’edifici) 

INTERIOR (entrades 
i sortides) 

INTERIOR 
(desplaçaments 
entre classes) 

ADMINISTRACIÓ BAR ESCALA 2 ESCALA PRINCIPAL 
I ESCALA 2 

IMATGE 
PERSONAL 
GM 
PERRUQUERIA 
,   
GS ESTILISME 
I           
GS ESTÈTICA 

ENTRADA  PRINCIPAL ESCALA PRINCIPAL ESCALA PRINCIPAL 

IMATGE 
PERSONAL 
GM ESTÈTICA 

ENTRADA 
POSTERIOR  primera 
planta 

ESCALA 2 ESCALA 2 

ACTIVITATS 
FÍSIQUES 
GM CAFMN 

ENTRADA 
POSTERIOR             taller 
de bicicletes 

ESCALA 2 ESCALA 2 

ACTIVITATS 
FÍSIQUES 
GS EAS 

ENTRADA 
POSTERIOR            primera 
planta 

ESCALA PRINCIPAL ESCALA PRINCIPAL 

PFI MODUL EXTERN o 
ENTRADA PRINCIPAL 

MÒDUL EXTERN o 
ESCALA PRINCIPAL 

ESCALA PRINCIPAL 

 
Pels grups de tarda, donat que el volum és molt inferior al del matí, poden accedir tots per 
l’escala principal respectat, això si, les distàncies de seguretat. 
 
 
ESBARJO 
 

L’alumnat de postobligatòria a l’hora de l’esbarjo pot sortir del centre, en el cas de menors 
d’edat amb una autorització prèvia de les famílies. 

 En el cas de FP se sortirà al pati en funció de l’hora a la qual s’hagi arribat.  Així els 
grups que arribin a les classes a les 7.50h sortiran a les 9.50 i tornaran a les 10.20h; 
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els que arribin a les 8h sortiran a les 10h i tornaran a les 10.30h; els que arribin a les 
9.10h a les 10.10h fins a les 10.40h.   

 El pati de la tarda serà en l’horari habitual de 18h a 18.30h. 
 
 

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. 
 El torn de matí haurà deixar el seu espai desinfectat amb les tovalloletes que es 

proporcionaran quan l’espai l’hagi de fer servir un altre grup després. 
 
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 

 Durant el pati l’alumnat no es podrà quedar als lavabos, passadissos ni es podrà 
entrar a les aules.  

 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. 
 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 ni romandre pels passadissos.  
 Si s’accedeix a la cafeteria del centre s’haurà de fer guardant les distàncies de 

seguretat i quan s’hagi fet la compra s’haurà de sortir a l’exterior.  
 
 
 
 
 


