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INSTRUCCIONS ALUMNAT CURS 2020-21
Estem a les portes de l’inici d’un curs que es presenta diferent. Hem de ser conscients
que solament amb la col·laboració i complicitat de tots i de totes podrem aconseguir un
funcionament que respecte al màxim les normes de protecció i de seguretat que les
autoritats sanitàries han disposat per als centres educatius. Volem transmetre-vos un
missatge de calma i de serenitat. Entre tots i totes els/les membres de la Comunitat
Educativa de l’IES farem possible aquest curs.
Hem d’entendre, però, que les mesures que desenvolupem a continuació relatives al
funcionament de l’alumnat al centre és molt important complir-les i que l’incompliment
posaria en risc la salut dels/de les membres del nostre centre que acudim diàriament.
Les mesures desenvolupades a continuació seran, per força, revisades contínuament per
tal de comprovar la seua eficàcia. Es podrà afegir noves normes i les presents podran ser
canviades si fora necessari.
El compliment d’aquestes mesures té caràcter d’OBLIGATORI i el seu incompliment
tindrà caràcter de FALTA GREU, sent sancionat immediatament. La sanció implicarà la
privació d’assistència al centre (d’aplicació immediata, per tant es cridarà a les famílies
per a que vinguen a replegar a l’/la infractor/a) aplicant l’article 42 del Decret 39/2008 de
4 d’abril sobre la convivència als centres en els seus subapartats:
•

a - Acte greu d’indisciplina.

•

h -Acte injustificat que pertorba greument el normal desenvolupament de les
activitats al centre.

•

i - Actuacions que puguen perjudicar greument la salut i la integritat personal dels
membres de la comunitat escolar.

MESURES GENERALS
1. NO es pot assistir al centre amb febra o amb símptomes compatibles amb la
COVID-19d. Les famílies signaran un compromís de seguiment de salut i de control
diari de temperatura.
2. L´ús de mascareta respiratòria és OBLIGATORI durant tota la jornada escolar,
incloent l’interior de les aules. La mascareta ha de cobrir completament la zona
buco-nasal.
3. Es mantindrà EN TOT MOMENT la distància mínima de seguretat marcada per
les autoritats sanitàries d’1,5 metres.
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4. S’ha de mantindre una higiene de mans adequada seguint les instruccions del
professorat. Hi haurà a la disposició de tots/tes dispensadors de gel hidroalcohòlic
a les aules i sabó i paper per torcar-se als banys. S’ha de fer ús del gel
hidroalcohòlic en entrar i eixir d’una aula.
5. Cal fer un ús responsable del material de prevenció i protecció present a les
aules i als banys. La seua mala utilització serà considerada falta greu (sobretot en
el material disponible als banys).
6. Tot el material personal a utilitzar en les classes no es podrà compartir. Quan
en alguna assignatura s’utilitze material del centre es procedirà en acabar a la seua
desinfecció.
7. S’han de seguir les indicacions del sentit de la marxa presents als passadissos
durant els moments d’entrada/eixida, canvi de classe o baixada/pujada al/del pati.
8. S’assignarà taula a cada alumne/a a la seua aula. Es repectarà la taula
assignada. NO es pot moure de posició les taules, situades a un mínim d’1,5
metres unes de les altres.
9. S’ha de seguir les indicacions marcades per a l’entrada a l’edifici. L’edifici
estarà dividit en grups d’aules que accediran per una porta diferent cadascun.
10. A les escales ni haurà indicacions de pujada/baixada. Cal evitar posar les mans
al passamans en utilitzar-les. S’ha de mantindre la distància d’1,5 metres de
seguretat també a les escales. Com a norma caldrà una separació de 4 escalons
entre cada persona que utilitze l’escala.
11. Entre classes NO es podrà eixir al passadís, de no ser que necessitem canviar
d’aula en optativitat i/o altra assignatura que ho requerisca. Si es necessita anar al
bany caldrà esperar a la presència del/de la professor/a a l’aula i demanar permís.
12. Les fonts d’aigua del pati estaran anul·lades. És recomanable portar de cada
una botelleta d’aigua, sobretot en els dies de més calor, per poder hidratar-se.
13. A la Cafeteria del centre s’hi accedirà per la porta que dóna a les res persones
dintre de pistes esportives. Solament podrà haver-hi tres alumnes dintre i els qui
estiguen a l’espera hauran de fer-ho fóra en fila i respectant la distància
interpersonal d’1,5 metres.
14. Als banys l’ocupació màxima és de dues persones. L’alumne/a serà el/la
responsable de rentar-se bé les mans abans d’eixir del bany.
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ENTRADA AL RECINTE ESCOLAR
Alumnat del matí
1. L’alumnat d’ESO que faça ús del transport escolar accedirà al recinte escolar per
les portes principals del centre. Respectant en tot moment la distància de
seguretat.
2. L’alumnat d’ESO, que acudisca al centre a peu al centre accedirà per la porta de la
tanca de les pistes esportives.
3. L’alumnat de Batxillerat accedirà per la porta de la tanca de les pistes esportives a
partir de les 8:20h.
4. L’alumnat de Cicles Formatius accedirà per les portes principals del centre a partir
de les 8:15h
5. Una vegada al recinte escolar, cada alumne/a es dirigirà a la porta d’accés
assignada a la seua aula mantenint la distància de seguretat interpersonal.
6. El timbre d’entrada sonarà quatre vegades, acompanyat de música durant dos
minuts en cada timbrada:
1. 1r timbre: entrada a l’edifici de l’alumnat de 1 r d’ESO i Cicles Formatius
2. 2n timbre: entrada a l’edifici de l’alumnat de 2n d’ESO
3. 3r timbre: entrada a l’edifici de l’alumnat de 3 r d’ESO
4. 4t timbre: entrada a l’edifici de l’alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat
7. En entrar a l’edifici cada alumne/a es dirigirà sense demores ni jocs a la seua aula i
es situarà a la taula assignada. NO es podrà passar pel bany a primera hora.
S’haurà d’esperar a la presència d’un/a professor/a per demanar permís i solament
en casos d’urgència.
Alumnat de la vesprada
1. L’alumnat dels Cicles Formatius impartits per la vesprada al centre entrarà al
recinte escolar per les portes principals del centre.
2. En sonar el timbre que marca l’inici de les classes, l’alumnat es dirigirà a la seua
aula per al porta assignada respectant la distància de seguretat.
PATI
Alumnat del matí
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1. En sonar el timbre de l’hora s’eixirà de les aules per ordre de posició d’aquestes
respecte a l’escala que utilitzen. Cada professor/a marcarà l’eixida del seu grup en
comprovar que l’aula contínua ja ha eixit.
2. Cada alumne es dirigirà per l’escala corresponent a la zona del pati assignada a la
seua aula i romandrà en aquesta zona durant tot el període de descans.
3. Cal mantindre en tot moment la distància interpersonal de seguretat.
4. L’alumnat es podrà treure la mascareta durant el temps imprescindible per
esmorzar.
5. Estan PROHIBITS els jocs en els quals ni haja contacte personal o es compartisca
material.
6. En acabar el pati el timbre sonarà quatre vegades igual que a primera hora del
matí. Els primers que acudiran a les portes d’entrada serà l’alumnat de 1 r d’ESO.
La resta esperarà a la zona del pati fins que siga el seu torn d’entrada segons
l’ordre:
1. 1r timbre: entrada a l’edifici de l’alumnat de 1 r d’ESO i Cicles Formatius
2. 2n timbre: entrada a l’edifici de l’alumnat de 2n d’ESO
3. 3r timbre: entrada a l’edifici de l’alumnat de 3 r d’ESO
4. 4t timbre: entrada a l’edifici de l’alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat
Alumnat de la vesprada
1. En sonar el timbre que marca l’inici del pati, l’alumnat abandonarà l’aula/taller
dirigint-se al pati respectant la distància interpersonal de seguretat i utilitzant
l’escala/porta assignada a la seua aula/taller.
2. En sonar el timbre que marca el final del pati, l’alumnat es dirigirà a l’aula/taller
respectant la distància interpersonal de seguretat i utilitzant l’escala/porta
assignada.
FINAL DE LA JORNADA LECTIVA
Alumnat del matí
1. En sonar el timbre que marca el final de la jornada lectiva, s’abandonarà les aules
amb el mateix ordre que a l’hora del pati. El professor/a marcarà l’eixida de cada
grup.
2. Es mantindrà en tot moment la distància de seguretat interpersonal. L’alumnat
transportat eixirà del centre per les portes principals. L’alumnat que no fa ús del
transport eixirà del centre per la porta de la tanca de les pistes esportives.
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3. Els dilluns i dimecres, l’alumnat de 1 r i 2n d’ESO que les famílies haja signat
l’autorització per abandonar el centre a les 14:15h perquè venen a replegar-los,
abandonaran el centre per les portes principals, on mostraran al personal el carnet
escolar.
Alumnat de la vesprada
1. En sonar el timbre que marca el final de la jornada lectiva, s’abandonarà les
aules/taller utilitzant les escales/portes assignades i respectant en tot moment la
distància interpersonal de seguretat.
2. L’alumnat abandonarà el recinte escolar per les portes principals del centre.

