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Continguts:
● Mesures COVID-19
● Kit COVID-19
● Com utilitzar la mascareta
● Entrades i Sortides
● Esbarjo
● Normativa



Mesures COVID-19
● Reducció de ràtio: 4 grups per nivell, amb un màxim de 23 alumnes

● Grups estables

● Aula fixa per a cada grup (excepció optatives)

● Distanciament de 1,5 m a les aules

● Ventilació de les aules

● Sectorització del pati

● Entrades i sortides esglaonades i per diferents accesos

● Distanciament social



Mesures COVID-19
● L’ús correcte de la mascareta és obligatori

● Rentat de mans a l’entrada i sortida

● Rentat de mans (gel hidroalcohòlic) en canvis d’aula (optatives)

● Desinfecció de teclats i ratolins a les aules d’informàtica

● No es pot beure aigua de les aixetes/font (portar ampolla d’ús personal)

● Els alumnes que es trobin malament aniran a l’aula COVID

● Les sortides al lavabo durant la classe són excepcionals i no s’hi podrà 

beure aigua



kit COVID-19
Els alumnes han de venir al centre amb:

● La mascareta ben posada durant tot el temps que estan al centre
● Una mascareta de recanvi, guardada en un contenidor adequat
● Un pot petit de gel hidroalcohòlic, per poder-se netejar les mans sempre 

que sigui necessari (sortides-entrada al pati, Educació física, canvis 
d’aula..)

● Una ampolla d’aigua d’ús individual



Com utilitzar la mascareta



Entrades i Sortides Edifici Calderó
Entrades

● 2n ESO - 7:50
● 1r ESO  - 8:00



Entrada i sortides Rambla
Entrades

● 1r i 2n Batx - 7:50
● 2n, 3r i 4t ESO - 8:00

Circuits senyalitzats



Esbarjo Calderó
● Entrades i sortides 

en grup estable
● No es poden 

barrejar grups 
● No es pot 

compartir 
esmorzars ni aigua

● No es pot jugar a 
futbol/bàsquet

● Ús de gel 
hidroalcohòlic a la 
sortida i entrada



Normativa general
Portal de l'alumne - Normativa

● CANVIS DE CLASSE: No es pot sortir de l'aula entre hores

● DARRERA HORA: No sortirem si la classe no està recollida.   

● PASSADISSOS: Ni crits ni corredisses.  

● SKATES / PATINETS: Han de venir amagats en una bossa i desar-la als 

penjadors de l'aula. Si no hi ha bossa, quedarà retingut. Per recuperar-lo, 

caldrà demanar-lo al coordinador, el cap d'estudis o el director (i portar la 

bossa).  

http://portaldelsalumnes.coordinacio-insaiguaviva.org/


Normativa general
● MÒBILS: Cal portar-los amagats. El mòbil que veiem o que soni, queda 

requisat. Per recuperar-lo, ha de venir el pare, la mare o el tutor i 

demanar-lo al coordinador, el cap d'estudis o el director. Cal recordar que 

tenim un conserge que atendrà les trucades i passarà els avisos. 

● GORRA: No es pot estar a l'aula amb la gorra posada. 

● TAULES: Qui guixi taules, es quedarà a netejar-ne dimecres de 14h a 15h. 

● MENJAR/BEURE: NO a les aules NI als passadissos.


