
ANNEX II: INSTRUCCIONS ALUMNAT

És obligatori  que tot l’alumnat,  abans d’acudir al  centre, controle el  seu estat de salut
general i es prenga la temperatura, segons el model de declaració responsable signat.

No has d'acudir al centre educatiu

• Si  presentes  a  casa  qualsevol  simptomatologia  (tos,  febre  -més  de  37,5°C-,
dificultat  en  respirar,  etc.)  que  poguera  estar  associada  amb  la  COVID-19,  i
contactar amb el telèfon del teu centre d’Atenció primària. Després cal informar
el/la tutor/a. En cas d’aïllament s’activarà el protocol d’ensenyament a distància.

• No has d’acudir si  estàs en període de quarantena domiciliària per haver tingut
contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de COVID-19 i no
acudir fins que finalitze el període d’aïllament.

• Tampoc  has  d’acudir  si  has  estat  en  contacte  estret,  sense  guardar  distància
interpersonal  més  de  15  minuts  amb  alguna  persona  afectada  per  COVID-19,
inclús amb absència de símptomes, almenys durant 14 dies.

Al centre

• És convenient que prepares tot el necessari per a les classes de forma que no
utilitzes material prestat.

• És obligatori l’Ús de mascaretes per a tota la jornada (si un alumne/a no en porta,
serà  motiu  de  sanció  recollit  en  el  RRI)  Porta  sempre  alguna  de  recanvi  i
preferentment utilitza higièniques reutilitzables.

• Porta sempre la teua botella d’aigua perquè les fonts estan clausurades, també el
teu propi gel i així evitaràs aglomeracions.

Protocol d’accés i eixida
Per evitar aglomeracions s’establiran torns i es delimitaran zones per a cada grup-classe.

Entrada de matí i després del pati:

• L’alumnat de cicles i batxillerat entrarà per Av.Casalduch i pujarà per les escales
centrals directament a les seues aules.

• L’alumnat d’ESO i FPB entrarà per Av. Almassora, (FPB, 1r i 3r  ESO, per la part
ampla del pati, 4t  i 2n ESO, per la part de l’aparcament),  formarà files en la part
del pati que tinguen adjudicat, d’on els arreplegarà el professor i els acompanyarà a
l’aula pujant per les escales d’emergència ( FPB, 1r, 3r  ESO i 4C d’ESO escala
d’emergències lateral nord, resta de 4 ESO i 2n ESO escala d’emergències lateral
sud).
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• Els alumnes que arriben tard i ja no es poden incorporar a la seua fila s’esperaran
amb el professor de guàrdia que es troba al pati per a pujar els últims. Els alumnes
que  no  porten  mascareta  també  seran  dirigits  al  professor  de  guàrdia  que  es
trobarà en la secció del pati per atendre estos casos.

A l’eixida:

• Al torn de matí, per tal d’escalonar l’eixida, cinc minuts abans de l’hora del pati i de
l’acabament de les classes, baixarà l’alumnat de Cicles per l’escala central i els
grups de 1r i 2n ESO per les escales d’emergència laterals més properes a l’aula
on estan.  Batxillerat,  3r,  4t  d’ESO i  FPB eixirà  quan sone el  segon timbre  per
l’eixida que els corresponga. Serà el professorat l’encarregat d’acompanyar al seu
alumnat fins el pati. 

• Al torn de vesprada entrarà l’alumnat de cicles per Av Casalduch i pujarà a les
aules que romandran obertes. L’FPB entrarà per Av Almassora, formarà files al pati
i esperarà el professorat que els acompanyarà a l’aula.

• Tot i que a les aules hi haurà gel hidroalcohòlic és convenient portar el propi. Quan
useu  qualsevol  tipus  de  material  (  informàtic,  de  música,  d’educació  física,  de
laboratori..) el professorat el desinfectarà previament, però és convenient que us
renteu les mans abans i després de tocar-ho.

• Cal seguir les rutes assenyalades per tal d’evitar creuaments. Eviteu també tocar
les baranes i els poms de les portes.

• Durant el  canvi de classes no es podrà eixir  al  passadís,  cal romandre a l’aula
mantenint la distància de seguretat.

Utilització del pati

Hi haurà zones delimitades per nivells: Cicles i batxiller en la part d’enfront; 2n ESO i 4t
ESO  davant de les aules prefabricades  i la zona de l’antic aparcament ; i 1r ESO, 3r ESO
i  FPB a la part ampla del pati. S’accedirà a la cantina i banys de la planta baixa per la
porta central del vestíbul i es respectarà  la fila d'accés amb la distància de seguretat. 

Cantina

• Cal  mantenir  la  distància  de  seguretat  i  romandre  el  menor  temps  possible  a
l’interior.

• No es  pot  romandre  a  la  cantina,  s’ha  de  seguir  el  circuit  indicat,  d’una  sola
direcció,  per a arreplegar l'esmorzar i eixir al pati.

• L’alumnat que vulga encarregar entrepans, ho ha de fer el dia anterior al segon
pati.

• Només es podrà llevar la mascareta mentre es menja o beu, sinó, s’ha de dur
posada.
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