
	

	

	

	

	

NORMES	BÀSIQUES	DE	FUNCIONAMENT	DEL	CENTRE	

Com	a	norma	general,	 les	 classes	 comencen	a	 les	8.20	 i	 l’assistència	 es	obligatòria.	No	obstant	 això,	 i	
com	 a	 conseqüència	 de	 les	 mesures	 que	 hem	 de	 prendre	 per	 tal	 de	 garantir	 la	 seguretat	 de	 tota	 la	
comunitat	educativa	frente	a	la	COVID-19,	aquest	curs	l’entrada	ha	de	ser	escalonada	i	es	desenvoluparà	
de	la	següent	manera:	

• 1r	i	2n	ESO:	formaran	files	al	pati	a	les	08.15	i	el	professorat	els	acompanyarà	a	classe	de	forma	
ordenada	a	les	08.20.	L’alumnat	de	1r	ESO	formarà	files	al	pati	de	1r	ESO	i	l’alumnat	de	2n	ESO	
formarà	files	en	la	zona	1	del	pati.	

• 3r	i	4t	ESO:	formaran	files	al	pati	a	les	08.30	en	les	zones	3	i	4.	El	professorat	els	acompanyarà	a	
classe	de	forma	ordenada	a	les	08.35.	

• Batxillerat	i	FPB:	entraran	per	l’Avinguda	del	Mar	i	aniran	directament	a	les	seues	aules	per	les	
escales	asignades	per	a	començar	classe	a	les	08.20.		

Quan	l’alumnat	arribe	tard	entrarà	per	la	porta	principal	i	romandrà	als	bancs	de	l’entrada	mantenint	la	
distància	 de	 seguretat.	No	podrà	 entrar	 a	 les	 classes	 fins	 el	 canvi	 d’hora.	 En	 cas	 de	 retards	 i/o	 faltes	
d’assistència	 repetides	 s’avisarà	 els	 pares	 i	 mares	 i	 s’aplicaran	 les	 mesures	 disciplinàries	 que	 així	
considere	la	Comissió	de	Convivència.	

Entre	 classe	 i	 classe	 s’ha	de	 romandre	dins	de	 les	 aules.	Està	 totalment	 prohibit	 eixir	 al	 passadís,	
baixar	als	banys,	al	bar	o	a	 fer	 fotocòpies	sense	permís	del	professorat.	Les	interaccions	amb	els	
alumnes	d’altres	grups	han	de	ser	les	mínimes	imprescindibles	i	només	per	motius	d’organització	de	les	
classes.	

Cal	 circular	per	 l’institut	només	en	 cas	que	 siga	 absolutament	necessari,	 amb	permís	del	professorat,	
fent	 ús	dels	 espais	permitits,	 en	 les	direccions	de	 trànsit	 indicades	 i	 durant	 el	mínim	espai	 de	 temps	
posible.	

L’eixida	a	 l’hora	del	pati	també	será	escalonada.	L’ùltima	persona	que	abandone	l’aula	haurà	de	ser	el	
professorat	per	tancar	la	porta	amb	clau.	Les	hores	de	baixada	al	pati	són	les	següents:	

• 1r	i	2n	ESO:	10:50.	Només	poden	fer	ús	de	la	seua	zona	de	pati,	sense	interacció	en	cap	moment	
amb	altres	cursos.	El	professorat	de	guàrdia	estarà	amb	ells/elles	per	a	vetlar	pel	cumpliment	de	
les	normes	i	la	seua	seguretat.	

• 3r	ESO	i	4t	ESO:	11:05.	El	mateix	procediment	que	amb	1r	i	2n	ESO.	

• Batxillerat	 i	 FP:	11.05.	 Tenen	 una	 zona	 de	 pati	 independent	 de	 la	 resta	 de	 cursos.	 També	 hi	
haurà	un	professor/professora	vigilant	aquest	espai.	

• La	 recomanació	 durant	 el	 pati	 és	 que	 l’alumnat	 es	 relacione	 amb	 grups	 estables	 de	
companys/companyes	del	seu	grup	per	a	reduïr	al	mínim	el	risc	de	contagis.	

 

Avda. del Mar, 431 - 12100 Grau de Castelló  
Telèfon 964739275 - Mail 12003997@gva.es 

 



	

	

	

	

	

En	 tocar	 el	 timbre	 a	 les	 11.30,	 els	 grups	 formaran	 files	 i	 pujaran	 a	 les	 seus	 aules	 acompanyats	 del	
professorat	corresponent	i	de	forma	escalonada:	

• Alumnat	 de	 1r,	 2n	 ESO,	 Batxillerat	 i	 FP:	 11.30.	 Els	 grups	 de	 1r	 i	 2n	 ESO	 formen	 files	 i	 els	
acompanyà	el	professorat.	Accedeixen	des	de	patis	diferents	i	per	escales	diferents	també.	

• Alumnat	de	3r	 i	4t	ESO:	11:40.	Han	de	formar	files	al	pati	com	a	1ª	hora	 i	els	acompanyarà	el	
professorat.	

Per	ùltim,	l’eixida	del	centre	tambè	ha	de	ser	escalonada.	

• 1r,	2n	ESO	i	FPB:	14:00	

• 3r,	4t	ESO	i	Batxillerat:	14:15	

	

Per	tal	d’aconseguir	l’objectiu	d’evitar	aglomeracions,	PROFESSORAT	i	ALUMNAT	ha	de	respetar	
l’horari	de	forma	escrupulosa.	Cap	grup	pot	romandre	al	centre	després	de	l’hora	assenyalada	ni	
tampoc	eixir	abans.	

La	puntualitat	per	part	de	 tots	 i	 l’acompanyament	 seran	 les	 claus	per	a	mantindre	 l’ordre	 i	 la	
seguretat	al	centre.	Cal	funcionar	com	un	equip	cohesionat	en	tot	moment.	

S’ha	de	circular	per	l’institut	amb	ordre	i	silenci,	sense	espentes	i	sense	crits.	

L’alumnat	ha	de	romandre	al	centre	durant	tot	l’horari	lectiu.	Només	pot	eixir	amb	els	seus	tutors	legals	
i,	si	no	poden	vindre,	hauran	de	telefonar	personalment	i	indicar-ho	a	la	directora.	

A	 darrera	 hora	 es	 tindrà	 cura	 de	 pujar	 totes	 les	 cadires	 a	 les	 taules.	 Cal	 deixar	 l’aula	 correctament	
endreçada.	

Durant	l’hora	del	pati	cap	alumne/a	podrà	eixir	a	 l’exterior.	Està	prohibir	botar	les	tanques.	Els	 jocs	o	
conductes	agressives	o	que	impliquen	contacte	físic	no	estan	permitits.	

Els	 pares	 podran	 consultar	 cada	 dia	 les	 faltes	 d’assistència	 i	 incidències	 via	 Internet.	 Si	 volen	 rebre	
aquesta	informació	quinzenalment	de	manera	escrita	hauran	de	sol·licitar-ho	per	escrit.	

Si	algún	alumne	es	sent	malalt	ha	de	comunicar-ho	inmediatament	al	professorat.	Des	del	centre	
no	es	poden	donar	medicaments	a	l’alumnat	(excepte	casos	documentats	amb	l’informe	mèdic).	

Està	prohibit	 l’ús	del	móbil.	 Si	es	 fa	ús	es	 requisarà	 i	 sols	 serà	 lliurat	al	pare/mare	o	 tutor/a	 legal.	El	
centre	no	se’n	farà	càrrec	en	cas	de	pèrdua	ni	robatori.	

L’alumnat	portarà	vestimenta	adequada	al	centre	educatiu,	sense	lemes	o	dibuixos	que	puguen	resultar	
ofensius.	S’evitarà	l’exhibició	de	roba	íntima	o	la	utilització	de	gorres.	
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A	les	aules	no	es	pot	menjar,	mastegar	xiclet,	llepolies	o	prendre	begudes.	

Neteja:	S’han	de	utilitzar	 les	papeleres	per	a	mantindre	net	 l’institut.	Cal	recordar	que	QUI	EMBRUTA,	
NETEJA	i	QUI	TRENCA,	PAGA.	Si	es	trenca	alguna	cosa	per	ús	inadequat,	l’alumne/a	es	farà	responsable	
de	 la	 seua	 reparació.	 En	 cas	 de	mal	 ús	 del	material	 per	 part	 d’un	 grup,	 serà	 aquest	 grup	 qui	 es	 farà	
càrrec	de	les	despeses.	

Un	alumne	pot	 ser	 sancionat	 a	 romandre	al	 centre	 l’última	hora	 (14.25-15.20)	 si	 així	ho	 considera	 la	
Comissió	de	Convivència.	

.................................................................................................	

INFORMACIÓ	ADICIONAL	RELEVANT	REFERIDA	A	MESURES	EXTRAORDINARIES	PER	CAUSA	DE	
LA	SITUACIÓ	SANITÀRIA.	

• El	 pati	 estarà	 senyalitzat	 per	 tal	 que	 els	 alumnes	 sapiguen	 on	 han	 de	 formar	 les	 files	 i	 per	 a	
garantir	la	distància	de	seguretat	de	1,5m.	

• Per	necessitats	de	espai	per	acollir	a	tot	l’alumnat,	la	biblioteca	és	un	aula	aquest	curs.	

• El	 funcionament	 de	 la	 cantina	 ha	 canviat.	 L’alumnat	 ha	 d’utilitzar	 una	 aplicació	 web	 per	 a	
encarregar	l’esmorçar	dels	dies	següents	i	així	reduïrem	considerablement	el	fluix	de	persones	
que	 deambulen	 per	 aquest	 espai.	 Hi	 haurà	 igualment	 professorat	 de	 guàrdia	 present	 per	 a	
garantir	que	es	cumpleix	la	distància	de	seguretat.	

• Hi	haurà	un	aforo	màxim	als	banys	així	 com	professorat	de	guàrdia	que	controlarà	 l’entrada	 i	
també	personal	de	neteja	per	a	garantir	una	desinfecció	constant.	

• Els	 pares	 han	 de	 firmar	 un	 compromís	 on	 s’inclourà	 la	 no	 assistència	 a	 classe	 en	 cas	 que	
l’alumne/a	presente	qualsevol	símptoma	compatible	con	COVID-19.	

• Les	finestres	de	les	aules	estaran	obertes	el	màxim	de	temps	posible.		

• L’ús	correcte	de	la	mascareta	és	absolutament	obligatori	(ha	de	cobrir	boca	i	nas).	

• Es	farà	ús	de	guants	de	plàstic	quan	es	faça	servir	material		d’ús	compartit.	

• Es	prendrà	la	temperatura	de	forma	aleatòria	a	l’alumnat	dins	de	l’aula.	

• Comptem	amb	un	aula	de	confinament	per	a	aïllar	a	l’alumnat	que	mostre	signes	d’enfermetat.	

• No	es	pot	compartir	cap	material	i	cada	alummne/a	ha	de	portar	la	seua	pròpia	botella	d’aigua.	
Les	fontes	d’aigua	estaran	tancades.	

• Els	alumnes	que	utilitzen	el	transporte	escolar	també	tenen	un	protocol	concret	a	seguir	que	ha	
proporcionat	la	pròpia	empresa	de	transport	i	que	està	penjat	a	la	web	del	centre.	

 

Avda. del Mar, 431 - 12100 Grau de Castelló  
Telèfon 964739275 - Mail 12003997@gva.es 

 
	


