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Entrada i eixida centre/esbarjo/aules/cafeteria 

INSTRUCCIONS PER A L’ACCÉS AL CENTRE 

Com a norma general la família de l'alumnat (les persones adultes que acompanyen 

l’alumnat no haurien de  pertànyer a grups de risc o vulnerables) ha de  guardar la 

distància de seguretat amb la resta de persones que hi haja fora de l’institut. Les famílies 

o tutors legals només podran entrar a l'edifici escolar en cas de necessitat o indicació del 

professorat o de l'equip directiu, complint sempre les mesures de seguretat i higiene. 

L'alumnat haurà d'entrar al centre amb:  

 El seu material de treball 

 Una botella (clarament identificada) amb l'aigua suficient per a la seua hidratació 

durant la jornada escolar (les fonts romandran tancades) 

 L’esmorzar (no es podrà compartir entre companys) 

 Una mascareta posada (que es trobe en perfectes condicions) i una altra de 

recanvi a la motxilla 

 Una botelleta amb gel hidroalcohòlic (als espais comuns del centre i a totes les 

aules hi ha gel hidroalcohòlic, però en algun moment potser necessari utilitzar la 

botelleta personal) 

 L'alumnat podrà no usar mascareta quan existisca algun problema de salut (ha 

d’estar acreditat per informe mèdic) 

 La presa de temperatura serà realitzada per les famílies abans de vindre l’alumne 

al centre (han de dur signada la declaració de responsabilitat) 

 En el cas que un alumne presente febre, tos, diarrea o haja tingut contacte amb 

alguna persona malalta o amb indicis d'estar-ho, no assistirà al centre fins que haja 

sigut valorat o valorada pel seu metge o pediatre 

Les pautes per l’entrada i eixida al centre escolar seran les següents:  

1r ESO, 2n BATXILLERAT,  3r ESO, 4t ESO , 2n FPBAdmin ........ ENTRADA PRINCIPAL 

( Avinguda de l’albuera)  

2n ESO, 1r BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS,  FPB ........... ENTRADA LATERAL 

 ( Porta que està enfront a TALLERS PLANXA Llopis, Etygraf)  

Per entrar l’alumnat guardarà fila i distància de seguretat d’1,5 metres. Una vegada dins 

del centre es desinfectarà les mans amb el gel hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada del 

centre  i es dirigirà a la seua classe, mantenint la distància de seguretat corresponent en 

tot moment fins a l'arribada a la seua aula,  entrarà i seurà en el seient que tindrà 

assignat. 

Per dirigir-se a la seua aula, seguirà la senyalització del centre i mantindrà sempre la 

distància de seguretat i haurà de portar la mascareta posada. 

Durant el desplaçament de l'alumnat per l'interior del centre, s’evitarà tocar les parets, 

passamans de les escales i objectes que troben al seu pas. 
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INSTRUCCIONS PER A L’EIXIDA DEL CENTRE 

Per a realitzar tota l'operació de manera ordenada i segura es farà sonar el timbre en tres 

ocasions: cinc minuts abans de l'hora d'eixida establida (1 XIULET), a l’hora establida ( 2 

XIULETS) i 5 minuts després( 3 XIULETS).  

HORARI REDUÏT SETEMBRE HORARI GENERAL GRUPS 

12:55 13:45 1R ESO, 2N ESO, 1FPB 

13:00 13:50 3R ESO, 4T ESO, 2FPB, BATX1 

13:05 13:55 BATX2, CICLES FORMATIUS 

  

 El professorat d'última hora supervisarà el seu alumnat fins que aquest isca del 

centre, comprovant que es manté la distància de seguretat i s’utilitza l’itinerari 

assignat. 

 Per a evitar aglomeracions, l'eixida de l'alumnat es realitzarà per les mateixes 

portes per les quals va entrar al començament de les classes. 

INSTRUCCIONS PER A L’ESBARJO 

Una altra situació crítica es produeix a l'eixida i l'entrada de l'esbarjo. Cal evitar 

aglomeracions d'alumnat, encreuaments innecessaris pels corredors i patis, així com el 

manteniment de la distància de seguretat.  

Abans de l’eixida es procedirà a desinfectar-se  les mans amb gel hidroalcohòlic. 

Per a realitzar tota l'operació de manera ordenada i segura es farà sonar el timbre en tres 

ocasions: cinc minuts abans de l'hora d'eixida establida (1 XIULET), a l’hora establida ( 2 

XIULETS) i 5 minuts després( 3 XIULETS).  

HORARI REDUÏT SETEMBRE HORARI GENERAL GRUPS 

10:10 a 10:40 10:40 a 11:05 1R ESO, 2N ESO, 1FPB 

10:15 a 10:45 10:45 a 11:10 3R ESO, 4T ESO, 2FPB, BATX1 

10:20 a 10:50 10:50 a 11:15 BATX2, CICLES FORMATIUS 

L’entrada i eixida a la zona del pati es realitzarà des de les aules a la zona d’accés al pati 

més propera, de la següent forma:  

PLANTA BAIXA 

AULES: D01, DO7  EIXIDA PORTA DE L’ENTRADA 
AULES: D02, DO3, DO4, DO5, D06,T01, T02 EIXIDA PORTA ACCÉS AL PATI DEL 
CORREDOR 
AULES: T03, C04  EIXIDA EMERGÈNCIA   

PRIMER PIS  CORREDOR A 

AULES: A13, A14, A15, A16  EIXIDA ESCALES EMERGÈNCIA 
AULES: A11, A12, A17, A18, D11 EIXIDA ESCALA PRINCIPAL 

 

PRIMER PIS  CORREDORS B I D 

AULES: B13, B14, B15, B17, B18, B19  EIXIDA ESCALES EMERGÈNCIA 
AULES: B11, B12, B110, B111, B112, D12, D13, D14 EIXIDA ESCALA PRINCIPAL 
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PRIMER PIS  CORREDOR C 

AULES: C11, C12  EIXIDA ESCALA PRINCIPAL 
AULES: C13, C14, C15, C16, C17 EIXIDA ESCALES EMERGÈNCIA 

SEGON PIS  CORREDOR A 

AULES: A23, A24, A25, A26  EIXIDA ESCALES EMERGÈNCIA             
AULES A21, A22, A27, D21, D22 EIXIDA ESCALA PRINCIPAL 

SEGON PIS  CORREDORS B I D  

AULES: B23, B24, B25, B28, B29 EIXIDA ESCALES EMERGÈNCIA             
AULES: B21,B22,B210,B211,B212, D23, D24  EIXIDA ESCALA PRINCIPAL 
AULA: D25, D26 EIXIDA ESCALA PRINCIPAL EDIFICI C 

PRIMER I SEGON PIS  CORREDORS E1 I E2  

AULES: E11, E114, E115, E21, E22, E23, E24 ,E25, E26, E27A, E27B EIXIDA PORTA 
HORTET            

 
 

El pati quedarà distribuït en 3 grans zones que seran ocupades de la manera següent:  

ZONA 1: CICLES FORMATIUS, 2N BATXILLERAT 

ZONA 2: 1R ESO, 2N ESO, FPB1 

ZONA 3: 3R ESO, 4T ESO, FPB2, 1R BATXILLERAT 

Serà el professorat de guàrdia de tercera hora, l'encarregat de controlar el procés d'eixida 

de l'alumnat a l'esbarjo. 

No estarà permés que l'alumnat canvie de zona de pati durant l'esbarjo. 

Mentre dure la situació actual està totalment desaconsellat la realització de lligues 

esportives durant l'esbarjo, així com la realització de jocs de grup que suposen compartir 

objectes, joguets, pilotes, que hi haja contacte entre l'alumnat, o que done lloc a mesclar 

grups diferents. 

L'alumnat no compartirà la seua botella d'aigua amb un altre company o companya. 

L'ús de màscareta durant l'esbarjo és obligatori excepte el temps que estiguen esmorzant. 

El procediment d'entrada i eixida es realitzarà mantenint la distància de seguretat 

corresponent 

Les fonts d’aigua estaran clausurades 

En els bancs dels patis s’ha de garantir el distanciament entre l’alumnat i per la qual cosa 

només podran seure dues persones en els laterals dels bancs 
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INSTRUCCIONS PER A LES AULES 

La dotació higiènica mínima de l'aula de grup serà: 

 Dispensador de gel desinfectant hidroalcohòlic. 

 Rotllo paper eixugamans 

 Netejador desinfectant multiusos de pistola. 

 Paperera amb bossa protegida amb tapa i accionada per pedal. 

En quant a la distribució d’espais, s'hauran d'adoptar les següents mesures: 

 Distribució dels pupitres de l'alumnat a l'aula de grup, s’ha de respectar la distància 
de seguretat d’1,5 m decretada per l'Administració Educativa. 

 A l'hora d'assignar pupitre a l'alumnat caldrà tindre en compte als alumnes i les 
alumnes amb necessitats especials de suport educatiu que rebrà suport dins de 
classe perquè hi haja espai suficient per al professorat especialista. 

 Les taules no hauran de moure's de lloc durant tot el dia, ja que això suposa 
eliminar el màxim distanciament possible entre pupitres. 

 Si fos possible, la porta i les finestres de les aules romandran obertes per afavorir 
la màxima ventilació natural (la ventilació forçada a través de ventiladors o aires 
condicionats està totalment desaconsellada). 

 En el cas que l'alumnat haja d'abandonar l'aula de grup per a anar a un desdoble o 
a una assignatura optativa, i la classe quedara lliure, es deixarà amb finestres 
obertes per  afavorir la seua ventilació. 

En relació a l'activitat diària: 
 A l'entrada i eixida de l'aula es tractarà d'evitar aglomeracions d'alumnat i 

encreuaments innecessaris amb alumnat d'altres grups. 

 Cada vegada que l'alumnat entre a la seua aula de grup, sempre s'asseurà en el 
mateix lloc. Cada cadira i taula de cada aula de grup ha d'estar assignada a un 
alumne, estant prohibit que l'alumnat puga canviar-se de lloc sota cap concepte. 

 Es prioritzarà la realització de tasques individuals enfront de les col·lectives que 
suposen disminuir encara més la distància de seguretat. 

 En el cas que s'hagen de formar equips, és recomanable que els grups siguen 
sempre els mateixos. 

 Es prioritzarà el lliurament d'activitats de manera telemàtica. 

 Per al lliurament de tasques en format digital es prioritzarà sistemes com AULES.  

 En cas que el professorat reba tasques de l'alumnat en format paper, s’utilitzaran 
guants per a revisar-los. 

 No es permetrà intercanviar material entre alumnat (bolígraf, llapis, goma, regla, 
calculadora, ...). 

 En cas que l'alumnat haja de desplaçar-se per qüestió d'optativitat d'una matèria, o 
perquè ha d'anar al pati o al gimnàs per a realitzar educació física ho  realitzarà 
sense llevar-se la mascareta, en fila individual (igual que si es tractara d'un 
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simulacre), i mantenint la distància de seguretat entre l'un i l'altre, sense atropellar-
se, ni parar-se durant el desplaçament per a parlar amb cap company o companya. 

 Quan l'alumnat entre en una aula que haja sigut utilitzada prèviament per un altre 
grup (assignatures optatives, específiques), procedirà a desinfectar amb el 
netejador desinfectant la part del mobiliari que utilitzarà. Sempre serà l'alumnat que 
entre en classe el que realitze aquesta operació (contínuament sota la supervisió 
del docent), amb l'objectiu de garantir que el mobiliari que utilitzarà està desinfectat. 
Després de la neteja, els materials emprats es rebutjaran de manera segura, 
procedint-se posteriorment a la desinfecció de mans. 

 L'ordinador de la taula del professorat serà utilitzat pels diferents docents que 
passen per l'aula. Per això, aquest equip ha de ser desinfectat de manera prèvia al 
seu ús per part de cada docent. 

 Al final del dia l'alumnat es desinfectarà les mans abans d'eixir del centre. 

 

INSTRUCCIONS CAFETERIA DEL CENTRE 

Per tal d’evitar en tot moment l'aglomeració de persones, el manteniment de les distàncies 

de seguretat entre qualsevol usuari de la cafeteria es seguiran les següents instruccions: 

La cafeteria tindrà tres zones per poder subministrar, dos zones en la barra (una per 

alumant i altra per professorat)  i una zona la finestra que dona al pati. 

Les taules de la cafeteria seran durant el pati per poder seure el professorat i a partir de 

les 14 hores per poder seure alumnat en el cas d’encomanar dinar. 

 Una de les portes de la cafeteria serà per entrada i l’altra per eixida 

 L’alumnat mantindrà la distancia i es situarà en fila en les marques indicades per 

poder garantir eixa distancia 

 L’aforament de la cafeteria vindrà establert per les línies en terra i per les cadires i 

taules existents. 

 L’alumnat abans d’accedir a la cafeteria es desinfectarà les mans amb el gel 

hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada de la cafeteria.  

 S’ha de fer ús de la mascareta en tot moment 

 L’alumnat ha d’accedir de forma individual a la cafeteria  es a dir sense cap 

acompanyant en la fila. 

 L’alumnat accedirà per la porta d’entrada i una vegada es tinga el producte 

comprat, seguint les línies marcades eixirà per la porta de eixida. 

 Durant les classes o en el canvi de classe no es podrà fer ús de la cafeteria. 
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ZONES DEL PATI 

 

 

 

 

 


