COVID-19| MESURES DE FUNCIONAMENT
I PREVENCIÓ AL CENTRE ESCOLAR
1.- LIMITACIÓ DEL CONTACTE INTERPERSONAL
§
§
§
§

No acudir al centre si es sospita malaltia o contacte estret amb possible malalt.
Reduir l'entrada al centre de personal alié.
Contacte telefònic o per correu electrònic amb les famílies. Les famílies hauran
de vindre al centre amb cita prèvia.
Reunions telemàtiques sempre que siga possible.

2.- ENTRADA I EIXIDA DEL CENTRE
-ESO: tots els grups entren per la porta del carrer Xàtiva i accedeixen a les seues aules
per l'escala situada a l’esquerra del claustre.
-BATXILLERAT: tots els grups entren per la porta del carrer Marqués de Sotelo i
accedeixen a les seues aules per l'escala situada davant de consergeria.
S'esgraonaran les entrades i eixides per a evitar aglomeracions. A l’entrar al centre
posar-se gel hidroalcohòlic a les mans.
2.1.- Entrada esgraonada:
L’institut estarà obert de 7’55 a 8’10 hores.
Horari d’entrada
7'55 - 8'00 hores: 2n de Batxillerat
3r i 4t ESO
8'05 - 8'10 hores: 1r de Batxillerat
1r i 2n ESO
L'alumnat ha de conscienciar-se per arribar a l'hora predeterminada d’entrada i no
formar aglomeracions en les entrades. Una vegada dins, l’alumnat entrarà directament
a la seua aula i taula, no podrà quedar-se als corredors.
- L'alumnat que arribe amb retard també entrarà a l'aula que li corresponga, la
reiteració de retards tindrà les conseqüències pertinents.
· Control d’assistència de l’alumnat à El professorat passarà llista cada vegada que
entre a classe i posarà les faltes d’assistència a ITACA, caldrà portar un justificant al
tutor/a de totes les absències. Enguany s’acceptarà el justificant de les famílies.
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2.3.- Alumnat amb matèries convalidades:
Aquest alumnat haurà de romandre a la seua aula i farà les tasques que crega
convenient, tal com feia abans a la biblioteca; sempre sense interrompre el
desenvolupament de la classe.
2.4.- Eixida esgraonada:
L’eixida es farà de forma ordenada. El professorat que estiga a l'aula organitzarà
l'eixida que no començarà fins que la resta d’aules més properes a l’escala isquen
primer. S’ha d’evitar l’aglomeració en les escales.
Horari i porta d’eixida
13'50 hores:
14'45 hores:

1r i 2n ESO.
3r i 4t ESO que finalitzen a les 13’50h.
Batxillerat que finalitzen a les 13’50h.
Resta d’alumnat de l’ESO.
Resta d’alumnat de Batxillerat.

C/ Xàtiva
C/ Marqués de Sotelo
C/ Marqués de Sotelo
C/ Xàtiva
C/ Xàtiva

3.- DESPLAÇAMENTS PEL CENTRE
S'han reduït al màxim els desplaçaments de l'alumnat pel centre per a evitar
aglomeracions i contacte.
- Entre classes no es pot eixir de l’aula (només urgències).
- Accés i eixida ordenat de les aules.
- Els desplaçaments inevitables (optativitat, educació física, eixida a l’esplai...) s'han de
realitzar com si es tractara d'una situació o simulacre d'emergència, amb tranquil·litat i
respectant les mesures sanitàries:
F ús obligatori de mascareta a tot el centre.
F mantenir distància de seguretat (1,5 metres): circular sempre per la nostra
dreta i mantenint distància amb la persona que va davant (al pujar i baixar
escales, distància de 4 esgraons).
- S'ha senyalitzat la circulació en corredors i escales.
- S'ha d'evitar tocar baranes, portes, polsadors de llum...

4.- A L’AULA
Abans d’entrar a l’aula à rentada de mans o ús de gel hidroalcohòlic (hi haurà en
totes les aules).
•
•
•

Separació d'almenys 1'5 metres entre taules.
Cada alumne/a utilitzarà sempre la mateixa taula i cadira.
Ús obligatori de mascareta dins de l'aula.
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•
•
•
•

Ventilació de l'aula, amb portes i finestres obertes tot el temps que siga
possible.
No utilitzar els ventiladors.
L’alumnat ha d’estar dins de l’aula i assegut. Per a eixir de l’aula cal demanar
permís al professorat.
No es pot menjar dins de l’aula.

Mesures d’higiene:
En cada aula hi haurà , a més de gel hidroalcohòlic, solució desinfectant i paper per a
netejar.
•

•

El professorat que entra a l'aula aplicarà solució desinfectant en cada taula en
la primera sessió, després de cada pati i quan l'alumnat canvie d'aula
(optativitat, laboratoris, aules departaments, tecnologia...),així com en els
elements d'ús comú: taula del professorat, comandament del projector, teclat,
ratolí de l'ordinador...
Cada alumne/a netejarà amb paper la seua taula, , i els element d’ús abans
d’utilitzar-los (ordinadors..)

Materials i taquilles:
•
•
•
•

No es podrà compartir material escolar entre l'alumnat.
Cada professor/a disposarà d'una caixa de guix i/o retolador per a pissarres
blanques per a ús personal que no haurà de deixar a les aules.
L'alumnat disposarà de barres de guix d'ús personal, que guardarà en el seu
estoig per a ús individual, sense compartir amb companys/es. El professorat
tutor repartirà els guixos.
No es podrà fer ús de les taquilles (excepte 1r d'ESO, PMAR i PR4).

A última hora de la jornada à Cal col·locar les cadires damunt de les taules, apagar
els llums, tancar finestres i la porta amb clau.

5.- ZONES COMUNES
§
§
§
§
§

Hi ha aigua, sabó i paper/ màquina per a l’assecat de mans en els banys.
També hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic en diferents punts del centre.
S'ha de fer un ús correcte d'aquests materials.
Neteja extra de banys, passamans... per part del personal de neteja.
Mantindre distància de seguretat i l'ús de la mascareta.
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6.- PATIS:
El professorat que estiga en cada aula abans dels patis serà l'encarregat d'organitzar
l'eixida de l'alumnat i tancar la porta de l'aula. L’alumnat no pot quedar-se dins de les
aules sense professorat, cal que baixe al pati/claustre.
S’ha de tindre present:
F Respectar la senyalització al circular pel centre (sempre per la dreta) així com la
baixada al pati i pujada a les aules.
F Ús de mascareta sempre.
F Mantindre la distància de seguretat (1,5 metres i, al pujar i baixar escales, 4
esgraons).
F No estan permesos els jocs de pilota ni de contacte.
F Grups màxim de 10 alumnes.
F Sols l’alumnat de Batxillerat té permés estar dalt, als corredors.

Cada nivell d'ensenyament utilitzarà l'espai designat, tal com apareix en el plànol
indicatiu:

1er ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r Batx
2n Batx

zona esportiva del camp de bàsquet.
zona esportiva, meitat del camp d'handbol més allunyada de l'edifici.
zona esportiva, meitat del camp d'handbol al costat de l'edifici.
meitat del claustre en la planta baixa, en la zona de la capella i la sala d'actes.
romandrà en els corredors del claustre de la planta corresponent a la seua
aula.
eixirà al carrer per la porta de Marqués de Sotelo; evitarà les aglomeracions a
la porta.

La tornada a classe,coordinada pel professorat del pati, es farà de forma ordenada
(3r - 2n i 1r) pujant primer l’alumnat que està més a prop de les escales i recordant
que:
F l’alumnat de 2n de Batx pujarà per l’escala que està davant de consergeria
F l’alumnat de 4t ESO pujarà per l’escala que està davant de consergeria.
F l’alumnat de 3r, 2n i 1r d’ESO entrarà del pati i pujarà per l’escala més
propera, situada a l’esquerra del claustre.
Les classes estaran obertes (conserges i professorat de guàrdia), cal entrar dins i no
esperar al corredor.
L’alumnat s’aplicarà gel a les mans, prepararà el material, s’asseurà en el seu lloc i
esperarà al professorat per a la neteja de la taula/ altres elements d’ùs.
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En cas de pluja l’espai dels patis serà el següent:

1er ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r Batx
2n Batx

claustre
espai davant del gimnàs.
meitat del corredor del 1r pis.
altra meitat del corredor del 1r pis.
meitat del corredor del 2n pis.
altra meitat del corredor del 2n pis.

6.1.- Guàrdies de pati:
El professorat té assignat un espai per a realitzar la guàrdia que podrà canviar-se
segons les necessitats del centre. Si hi ha més professorat que cal substituir que de
guàrdia, la prioritat per a realitzar la guàrdia a l’aula amb l’alumnat la té el 1r cicle de
l’ESO. Si no hi ha prou professorat, els grups de nivell superior poden baixar a la
Biblioteca amb un professor/a de guàrdia. ( màxim 2 grups)
F Guàrdies primer pis, caldrà tancar aules amb clau i procurar que l’alumnat
baixe a pistes. Vigilar els serveis, i uns minuts abans de l’hora de tornada a
classe, vigilar l’entrada de l’alumnat per les escales, bany i obrir aules.
F Guàrdies segon pis, caldrà tancar aules amb clau però l’alumnat podrà quedarse en els corredors en grups de màxim 10 alumnes.
7.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
§
§
§

§

S'ajustaran a l'evolució de la pandèmia.
Es prioritzaran les activitats fora del centre que permeten mantindre les
mesures de seguretat.
S'haurà de tindre en compte l'especial situació de semipresencialitat d'aquest
curs, perquè una activitat extraescolar fora del centre no supose que una altra
matèria deixe d'impartir classes a un grup durant tota la setmana.
S'hauran d'organitzar perquè el grup complet puga participar en eixa activitat.

8.- EL BAR
§
§
§
§
§
§
§

Es necessari rentar-se les mans o utilitzar gel hidroalcohòlic abans d'entrar i
consumir.
Respectar l’entrada i eixida del bar i l’espai reservat per a fer cua.
Mantindre distància de seguretat.
No hi haurà taules per a l’alumnat.
Separació entre taules per al professorat.
Ús de mascareta mentre no s'està consumint.
No compartir aliments o begudes.
Junta Directiva i Coordinador Covid
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