
RESUM NORMATIVA

2.7. Previsió d’alumnat a atendre
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 

L’institut enviarà un comunicat a les famílies explicant les prioritats i les característiques del procés de 
desescalada; en aquest comunicat les famílies hauran de manifestar clarament si el seu fill o la seva filla 

assistirà presencialment a l’institut els dies i hores convocats.

L’objectiu del comunicat és que el centre pugui fer una previsió de l’assistència de l’alumnat, facilitar l’
organització de la seva atenció i garantir la seguretat de totes les persones. 

No podrà assistir cap persona  al centre sense cita prèvia o sense haver estat convocada.

3.  ALUMNAT

El retorn al centre per part de l’alumnat és voluntari. Es prioritzarà l’alumnat següent:

●        Alumnes que acaben alguna de les etapes dels ensenyaments que ofereix el centre i que poden 
obtenir una titulació (4t d’ESO, 2n de Batxillerat, 2n d’EAS, CAFEMN, Futbol i Salvament i Socorrisme) o 

alumnat que ha de superar una prova externa d’accés a estudis posteriors (PAU, CFGS). 

●        Alumnat de tots els cursos en situació econòmica i social de major vulnerabilitat. 

3.3  Requisit per a la incorporació al centre de l’alumnat.

Les famílies han de presentar, el primer dia de retorn al centre educatiu, una declaració responsable 
per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han 
d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’alumnat 

i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

Les  famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de 
sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels 

símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

5.1  Fluxos de circulació. 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i organitzar la circulació 
dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.

Entrades i sortides 
En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre s’han de fer en 
diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de 

seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació.



Les entrades al centre es faran immediatament abans de l’inici de l’entrevista concertada amb cita 
prèvia. L’alumnat s’esperaran a l’exterior en fila d’un i mantenint la distància de seguretat de 2 metres. La 
conserge i un membre de l’equip directiu i/o docent assignat  donaran pas i l’alumnat entrarà d’un en un 

per la porta principal amb la mascareta posada obligatòriament. A continuació es netejaran les mans 
amb el gel hidroalcohòlic que es proporcionarà. L’alumnat que no porti mascareta no podrà entrar a l’

edifici i haurà de marxar.

Un cop desinfectades les mans, l’alumnat es dirigirà a l’aula assignada directament. Queda prohibida la 
lliure circulació pels passadissos. En el cas que l’alumnat vulgui fer alguna altra gestió diferent a la 

concertada prèviament ho comunicarà a consergeria i es valorarà la viabilitat.

La sortida de l’alumnat es farà seguint les normes de seguretat. Es farà d’un en un, mantenint la 
distància de seguretat i sortint per la porta que indiquin les fletxes del terra, per la porta d’emergència de 

la font o per les portes d’emergència dels soterranis segons de l’aula que surtin. En cap cas l’alumnat 
podrà estar als passadissos ni romandre al pati i/o a les instal·lacions del centre (pistes, font, banc, taula 

de ping-pong, etc). Un cop surten per la porta d’emergència, hauran de recórrer el pati fins a la porta 
principal, per on sortiran, sense poder caminar de dos en dos o grups de més persones.

Circulació dins del centre 

L’alumnat només podrà circular pel centre per dirigir-se a l’aula assignada i per entrar i sortir del recinte 
complint les normes de seguretat i emprant el mínim temps possible. No es podrà anar al lavabo si no és 

un cas d’emergència justificat.

Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos 
a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.

5.2  El pati 
No hi haurà hora del pati i els alumnes no podran romandre a aquest espai en cap cas. S’haurà d’estar el 

temps mínim imprescindible al centre.

El temps dedicat a esbarjo quan la convocatòria de l’alumnat s’allargui més de 2 hores, es realitzarà com 
un descans a la mateixa aula on es troba citat l’alumnat.

7.   EL MATERIAL ESCOLAR

L’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuiran documents en paper, excepte en casos 
imprescindibles.

S’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot generar risc de contagi.

L’alumnat podrà recollir el material escolar de les aules i de les taquilles la setmana del 15 al 19 de juny 
els dies i hores que estan convocats. Per altra banda, juntament amb l’AMPA del centre, si no es pot fer 

aquella mateixa setmana, es fixaran unes dates per a recollir el llibres de l’alumnat que s’han acollit al pla 
de reutilització de material escolar. 

8.   MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 



Es penjaran cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de prevenció, sobre tot 
el rentat de mans (l'alumnat amb gel hidroalcohòlic en entrar al centre; el personal del centre en arribar, 

abans i després d'anar al WC, mínim 1 vegada cada 2 hores), el distanciament físic (2 metres) i la 
utilització correcta de la mascareta (tothom portar-la obligatòriament).

8.1  Neteja, desinfecció i ventilació 

Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida de l’alumnat i 3 
vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.

Totes les aules estaran adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres obertes.

Observacions:

L’alumnat convocat que voluntàriament vulgui assistir, 
haurà d’aportar la declaració responsable signada pel tutor o tutora legal.
Les famílies que ho vulguin, hauran de demanar cita prèvia al correu electrònic del tutor o tutora del grup.

Aquests horaris es poden veure modificats segons les indicacions rebudes per 
les administracions competents o per les necessitats organitzatives del centre.
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