
  INFORMACIÓ ALUMNAT  

OBJECTIUS 

• Mantenir l’Institut obert per tal de realitzar les classes presencials. 

• REDUIR els possibles contagis i facilitar la traçabilitat dels casos.  

• Protegir-nos tots i totes i també a les nostres famílies. 

• Inculcar-nos hàbits i normes saludables. 

• Ser comprensius i implicar-nos activament en els protocols de 
prevenció de la salut. 

És la responsabilitat de tots aconseguir-ho!! 

                                                                                                                  

 

Cal que ens conscienciem de la necessitat de seguir les mesures obligatòries 
definides a cada moment. El contrari pot considerar-se un comportament 
perjudicial per a la salut. Des del centre vetllarem i insistirem perquè els 
comportaments esdevinguin hàbits. 

                                                                                                                         

                                                                                                                                       

  

 

 

RECOMANACIONS per l’alumnat 

Arribar al centre havent-vos pres la TEMPERATURA 
corporal a casa (màxim 37,5) 

 

L’ús de LA MASCARETA és obligatori durant tota la jornada.  

 

RENTAR-SE les mans amb GEL HIDROALCOHOLIC a les entrades i les 
sortides del carrer i del pati , també quan aneu al wc i sempre que convingui 



 

o  Utilitzar el MATERIAL ESCOLAR DE FORMA PERSONAL: estoig, 
ordinador, ....  no compartir. Portar cada dia de casa, en cas d’un possible 
confinament ho tindreu tot a casa; utilitzar les taquilles per objectes de 
valor i intenteu no deixar-hi llibres d’un dia per l’altre. 
 

o AMPOLLA D’AIGUA (portar-la de casa, no podreu beure als lavabos ni 
utilitzar les fonts) 
 

o A l’ESTOIG que facilitarem al centre hi ha: una mascareta i una botella per 
posar-hi el gel hidroalcohòlic (per si el necessiteu). Cal portar la mascareta 
neta cada dia i una de recanvi dins l’estoig. 

 

 

 

 

 Portar l’ordinador el dimarts 15 ja que rebreu una FORMACIÓ DE LES EINES 
TELEMÀTIQUES que utilitzarem des de les matèries 
 

 ACCÉS AL TUTORIA (contrasenya per a l’alumnat el dia 15) i aquesta 
permetrà accedir a la gsuite corporativa de centre (gmail, drive, classroom, 
hangouts meet,...) i també dona accés al moodle. 
 

♦ En cas d’aïllament d’alumnat individual, en grups d’alumnat o de tot el 
centre, mantindrem la funció educativa de forma telemàtica amb les 
eines anteriors. L’Institut té preparat un pla de contingència per fer front 
a aquesta situació des del primer moment. 
 

EINES TELEMÀTIQUES i COMUNICACIONS 



 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                         

CURS- NIVELL- GRUP PORTA ACCÈS HORES ENTRADA I SORTIDA 
1r ESO (A, B, C)  
amb mascareta 

PORTA (HALL) CONSERGERIA 
Entrada 8:40 – Sortida 15:00 

2n ESO (A,B, C, D) 
 amb mascareta 

PORTA EMERGÈNCIA del final del 
centre amb entrada al Camp 
Escolar (porta reixada) 

Entrada 8:40 – Sortida 15:00 

3r ESO (A, B, C, D) 
 amb mascareta 

PORTA EMERGÈNCIA del final del 
centre amb entrada al Camp 
Escolar (porta reixada) 

Entrada 8:30- Sortida 14:50 

4t ESO (A, B, C) i Aula Oberta 
amb mascareta 

PORTA PRINCIPAL (accés directe 
cap al primer pis per escala 
propera a aquesta porta) 

Entrada 8:40 – Sortida 15:00 

1r BATX (A, B, C, D)  
amb mascareta 

PORTA PRINCIPAL (accés directe 
cap al primer pis per escala 
propera a aquesta porta) 

Entrada 8:30 – Sortida 14:50 

2n BATX (A, B, C)  
amb mascareta 

PORTA (HALL) CONSERGERIA 
(accés al primer i segon pis per 
escala propera) 

Entrada 8:30 – Sortida 14:50 

ENTRADES i SORTIDES            

MASCARETA OBLIGATÒRIA 

 ENTRADES I SORTIDES ESGLAONADES 

MANTENIR DISTÀNCIA DE 1,5m 

GEL HIDROALCOHOLIC ENTRADA i SORTIDA       



                              
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
NOTA IMPORTANT: les indicacions d’aquesta infografia són instruccions rebudes des del 
Departament d’Educació. Per tant, poden estar sotmeses a qualsevol canvi que les autoritats 
competents ens marquin segons l’evolució de la pandèmia. A la nostra web tenim a la vostra 
disposició el Pla d’Organització per al curs 2020-21, amb totes les concrecions i normatives 

de funcionament.                                                                                                                        

LAVABOS                                   BAR-CANTINA 

- 	AFORAMENT	MÀXIM	de 	3 	

ALUMNES	

- 	DISPENSADORS 	DE 	GEL	
HIDROALCOHOLIC 	

-WC 	REPARTITS 	

NOIES/NOIS/CURSOS	

- 	DÓNA	LA 	CLAU	EL 	PROFESSOR/A  

-OBLIGATORI 	ÚS 	DE 	MASCARETA	

-PORTA 	ENTRADA	 I 	PORTA 	DE 	

SORTIDA 	(c i rcu it 	d ’una 	d irecc ió)  

-ABANS	D ’ENTRAR: 	MASCARETA	 i 	GEL 	
HIDROALCOHOLIC  

-DURANT	L’ESBARJO 	NO 	ES 	PODRAN	

UTILITZAR 	LES 	TAULES 	 (només 	a 	
l ’hora 	de 	d inar)  

 

BIBLIOTECA 

-Entrada 	amb 	mascareta 	 i 	amb	rentat 	de 	mans 	amb 	gel 	h idroa lcohòl ic 	

- 	 serve i 	de 	prés tec , 	e l 	 següents 	d ies : 	

	

-No 	podrà 	ut i l i t zar-se 	per 	 f er 	deures 	a 	 les 	hores 	d ’esbar jo , 	 com	a 	excepc ió 	

s i 	 l ’a lumnat 	que 	conva l ida  

 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

1r d’ESO 2n d’ESO 3r d’ESO 4t d’ESO batxillerat 

 

Zones ESBARJO 


