Protocol de prevenció
COVID-19

Les mesures generals mascareta, higiene i distància són obligatòries a tots els espais i a
totes les activitats de centre.
Cal que les famílies hagin signat i lliurat al professorat tutor corresponent la Declaració
responsable per a les famílies d’alumnes.
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 i garantim la traçabilitat dels casos. Direcció informarà les autoritats
sanitàries i prendrà les mesures necessàries.
Des del primer dia l’alumnat haurà de portar:
- Una mascareta marcada amb el nom.
- Una m
 ascareta de recanvi marcada amb el nom.
- Una funda per a la mascareta de recanvi i per la mascareta quan s’hagi de desar a
Educació Física o mentre s’esmorza.
- Un 
paquet de mocadors.
- Una ampolla d’aigua que es podrà reomplir a les piques dels lavabos. Les fonts del
pati romandran tancades.
ENTRADES i SORTIDES DEL CENTRE
● Les famílies no podran entrar a l’institut, només en cas extraordinari i estrictament
necessari.
● Al matí l’alumnat entrarà al centre de forma esglaonada seguint el seu horari i
respectant les distàncies de seguretat. Cada grup es reunirà al seu punt de trobada.
Allà les conserges els prendran la temperatura i el professorat de primera hora els
aplicarà gel a les mans. A la taula 2 podeu veure el lloc de trobada. Estarà
senyalitzat.
● A l’hora d’entrar a les aules a l’inici del dia i després del pati els/les alumnes
l’alumnat es reunirà al mateix punt de trobada d’acord amb la lletra de la seva
classe (A, B, C, D) i la franja horària/ubicació del curs. El grup sempre haurà d’esperar
el/la professor/a al pati i pujarà amb ell/a a l’aula. Cada grup entrarà i sortirà
sempre per la mateixa porta. És del tot imprescindible la puntualitat als punts de
trobada.
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taula 1

Entrades. Ubicació al pati de cada curs

HORA

Entrada principal. Cantó Sardenya
(davant de la buguenvíl·lea. Pujada per
l’escala de cantó Sardenya)

Entrada cantina. Cantó Marina (al costat
de les pistes de basquetbol. Pujada per
l’escala de cantó Marina)

08.05h

1r d’ESO responsable temp. conserge

3r d’ESO responsable temp. conserge

08.15h

2n d’ESO responsable temp. conserge

4t d’ESO responsable temp. conserge

08.25h

1r de Batx responsable temp. conserge

2n de Batx responsable temp. conserge

● Pel que fa als torns d’entrada i sortida:
taula 2

ENTRADA

SORTIDA PATI

TORNADA PATI

SORTIDA

1r i 3r d’ESO

08.05h*

11.05h**

11.35h*

14.35h**

2n i 4t d’ESO

08.15h*

11.15h**

11.45h*

14.45h**

Batxillerat

08.25h*

11.25h**

11.55h*

14.55h**

*
El docent recull el grup que li toca. Cadagrup classe (A, B, C, D) tindrà un senyal identificatiu al
pation haurà d’esperar el docent.
** 
L’alumnat i professorat han de netejar la taula/superfície que hagin utilitzatamb l’esprai
desinfectant.
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.
● També trobareu un rotllo de paper per netejar les taules/superfícies i un esprai
desinfectant. Abans de sortir al pati el professor aplicarà una mica de d’esprai sobre
el paper i l’alumnat netejarà cada taula. També caldrà aplicar gel a les mans de cada
alumne/a. Els esprais i gels de mans són d’ús exclusiu del professorat.
● Cada grup tindrà un delegat del temps la tasca del qual serà avisar el professor 10
minuts abans de l'hora del pati i de l'hora de sortida. En aquests minuts el professor
podrà fer les tasques de desinfecció i el grup podrà sortir puntual al pati en l'horari
del grup.
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● Tothom ha de dur mascareta arreu (dins i fora l’aula). Caldrà dur-la marcada per
tal d’identificar-la amb facilitat.
● Tot el material escolar ha d’estar marcat. Recomanem portar un rotulador de
pissarra blanca per poder utilitzar-la en cas que sigui necessari.
● S’ha de mantenir la distància d’1,5 metres sempre i 1 metre en casos puntuals.
● Les cadires i les taules duran una etiqueta amb el nom de l’alumne/a que les
utilitzi. En cap cas hi pot seure algú altre.
FORA LES AULES
● Hi ha una escala de pujada (la del costat de la biblioteca) i una altra de baixada
(costat de la cantina). Caldrà respectar aquest ús que només pot variar si l’alumnat
va acompanyat del professor/a.
LAVABOS
● Els lavabos romandran oberts.
● Hi haurà lavabos per cursos
. Els de la planta zero al costat de recepció són d’ús
exclusiu de Batxillerat. Els lavabos de la primera planta costat Sardenya són per a 1r
d’ESO; els lavabos de la primera planta del costat del pati són per segon d’ESO. Els
de la segona planta costat sardenya són per a 3r i els del costat del pati són per a 4t
d’ESO. Estarà senyalitzat.
● 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. L’alumne/a que hi vagi
haurà d’anotar el seu nom al full de control que penjarem a la porta de l’aula.
● Durant el pati els lavabos no es podran utilitzar.
PATIS
● Durant el pati els lavabos no es podran utilitzar i no es podrà entrar a les
aules.
● La font romandrà tancada i, per tant, 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.
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● 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
classes
ESPAIS AMB ROTACIÓ
NO plou
1r ESO A i B

Pista de futbol cantó Sardenya banda muntanya

1r ESO C i D

Zona de la font. Cantó Sardenya mar

2n ESO A i B

Davant de la porta/ buguenvíl·lea /aparcament

2n ESO C i D

Pista de bàsquet

3r ESO A i B

Pista gran. Mig camp cantó mar

3r ESO C i D

Pista gran. Mig camp cantó muntanya

4t ESO A i B

Porxo

4t ESO C i D
i alumnat de Batx.
que no tingui
autorització per
sortir

En cas de pluja

Els alumnes
romandran a
l’aula

Zona darrera de l’edifici al costat del solar

EDUCACIÓ FÍSICA
● L’alumnat portarà la roba d’educació física de casa. Els vestidors el faran servir les
noies, els nois faran servir la sala d’actes.
● Després de cada classe els alumnes assignats es cuidaran de la desinfecció del
material. S’adequaran les activitats a la situació, evitant el contacte entre els
alumnes. Durant l’activitat esportiva els alumnes es trauran la mascareta un cop
estiguin a les pistes.
● L’alumnat no haurà de pujar a l’aula quan les classes d’Educació Física siguin a
primera hora del matí o a primera hora després del pati.
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RETARDS
● Aquells/es alumnes que arribin tard a primera hora romandran al pati (a la sala
d’actes en cas de pluja) amb espai de separació entre ells. Consergeria prendrà
registre dels retards i els/les alumnes s’esperaran fins que comenci la següent
classe.
BIBLIOTECA
● La biblioteca continuarà oberta a l'hora del pati sempre que sigui possible pel
professorat de guàrdia.
● Els alumnes no podran accedir-hi sense omplir el formulari de reserva que caldrà
omplir el dia anterior. No es podrà reservar el mateix dia.
● Les mesures de la biblioteca es concreten en aquest document. També podeu
consultar la web de la bibliotecaper aclarir qualsevol dubte.
● Els serveis de la biblioteca (consulta bibliogràfica, dubtes de recerca, reserves,
desiderates, recerca, suport a la docència i l’aprenentatge, etc) es podran fer a
distància.
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