
GUIA del CURS
I MESURES COVID19
IES SOLLANA

https://portal.edu.gva.es/iessollana/



INICI DE CURS
Dimecres 8 de Setembre: Recepció, presentació professorat i recollida de llibres

9’30h: FPB 1 i 2

10h: 1r ESO

10’15h: 2n ESO

11h: 3r ESO

11’30h: 4t ESO

ATENCIÓ: l’alumnat tornarà a casa només finalitzen les activitats de benvinguda

Dijous 9 de Setembre: Inici de classes en horari complet    (8h: 3r i 4t ESO  /  8’55h: 1r ESO, 2n ESO i FPB)



ENTRADA a l’INSTITUT de l’ALUMNAT
En aplicació del Pla de Contingència de l’Institut i d’acord amb les indicacions de la Conselleria d’Educació, les eixides del centre es 

realitzaran per portes diferents i en horari escalonat per tal d’evitar al màxim les aglomeracions.

PORTA DEL PARC
 1ESO - 8’55h             4ESO - dilluns, dimecres, divendres: 9h  /  dimarts i dijous:  8h 

PORTA PRINCIPAL
2ESO - 8’55h       3ESO - dilluns, dimecres, divendres: 9h  /  dimarts i dijous:  8h        FPB - 8’55h



MESURES COVID’19 - Abans d’eixir de casa
1.- Tots el dies, abans d'eixir de casa, cal revisar que el teu fill o filla no tinga cap símptoma relacionat 
amb la COVID-19:

- Febra
- Sensació de falta d’aire
- Tos
- Disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de gola, dolors musculars, mal de cap, 

feblesa general, diarrea o vòmits

ATENCIÓ: Amb aquesta simptomatologia, haurà de quedar-se a casa i no vindre al centre.

Si vinguera algun alumne o alumna amb aquests símptomes, l’haurem d’aïllar de la resta d’alumnes i 
haureu de vindre la família a replegar-lo



MESURES COVID’19 - Abans d’eixir de casa
2.- Cal preparar tot el material escolar amb molta atenció, cada dia

- perquè, si algú es deixa alguna cosa a casa, ningú li podrà compartir el seu material ni tampoc NO
es permetrà l’accés de familiars al centre per portar material, esmorzar o qualsevol altra cosa.

- perquè no es poden utilitzar les taquilles de l’alumnat del centre. Hauran de portar tot el material 
necessari a les seues motxilles.

3.- Cal dur una botella d'aigua

ja que no es pot beure directament de les aixetes o de les fonts.



MESURES COVID’19 - A l’entrada a l’Institut

1.- Mascareta obligatòria en tot moment 

- convé dur-ne una de recanvi a la motxilla

2.- Manteniment de la distància de seguretat sempre (1’2m a les aules i 1’5 fora 
de les aules)

3.- Neteja de mans

4.- Control de temperatura 

5.- Cal seguir l’itinerari indicat pel professorat per accedir a l’aula



MESURES COVID’19 - A l’interior de l’Institut

1.- Pels corredors:

- Cal seguir els itineraris indicats, sense parar-se en cap moment
- Mantenir distància de seguretat d’1,5m

2.- A les aules:

- Les taules i cadires han d’estar sempre en el lloc marcat a terra

- Mantenir la distància de seguretat d’1’2m

- Seure sempre al mateix lloc i mai al d’una altra persona



MESURES COVID’19 - A l’interior de l’Institut

3.- Les portes i finestres de l’aula romandran obertes sempre que siga possible, 
per assegurar la millor ventilació possible de cada aula. Fins i tot a les hores del 
pati i quan no hi haja ningú a classe.

4.- A totes les aules hi haurà gel hidroalcohòlic i tovalletes per a rentar-se les 
mans.

5.- Als banys, cal respectar l’aforament màxim i respectar la distàncies d’1’5m

- només s’hi podrà accedir en hores de pati
- s’han habilitat els banys del gimnàs per poder-los emprar a l’hora del pati



MESURES COVID’19 - A l’interior de l’Institut

6.- Aules amb material compartit (Tecnologia, Informàtica, EF, Música, Plàstica…)

- Es netejarà tot el material abans i després d’utilitzar-lo
7.- Al pati

- Cal respectar la distància de seguretat d’1’5m
- Cal dur sempre la mascareta

- No s’hi pot menjar: l’esmorzar es menja a les aules abans d’eixir al pati
- No es poden compartir ni esmorzars ni botelles

- La font està clausurada: es poden reomplir les botelles als banys



EIXIDA de l’INSTITUT de l’ALUMNAT
En aplicació del Pla de Contingència de l’Institut i d’acord amb les indicacions de la Conselleria d’Educació, les eixides del centre es 

realitzaran per portes diferents i en horari escalonat per tal d’evitar al màxim les aglomeracions.

HORARI D’EIXIDA

1ESO, 2ESO i FPB: a les 15h

3ESO i 4ESO: a les 15’05h

PORTA D’EIXIDA

- sempre per la porta més pròxima al carrer des de l’aula on hagen fet l’última classe, seguint les 
instruccions del professorat



MESURES COVID’19 - Atenció a famílies

Ara més que mai, és imprescindible una bona comunicació entre famílies i 
professorat. Estem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte o atendre 
les vostres propostes.

Això no obstant, el protocol que ens marca la Conselleria indica que hem de reduir 
al màxim les visites al centre, per la qual cosa caldrà mantenir la comunicació 
amb les famílies a distància (telèfon, email, Tokapp, videoconferència…) sempre 
que siga possible. 

No es permetrà l’entrada a cap adult alié al centre si no és amb cita prèvia



Moltes gràcies per la vostra col·laboració!!


