
 
Protocol COVID 1r ESO 

 
 

Important: 
❏ L’alumnat farà servir sempre mascareta, tant al pati com al recinte de            

l’Institut. 

❏ Es mesurarà la temperatura corporal A CASA i no assistiran si tenen cap             

símptoma de malaltia. 

❏ L’alumnat portarà el seu propi gel hidroalcohòlic. 

❏ L’alumnat no podrà sortir de classe en cap moment.  

❏ No hi haurà servei de taquilles. 

❏ És  recomanable que porten sempre la seva ampolla d’aigua i esmorzar. 

❏ No es podrà compartir cap material entre alumnes.  
 

Entrades i sortides del Centre. 
 

❏ MATINS: 

❏ Hora d’entrada entre 08:00 i les 08:10h per        

l’entrada del PATI. 

❏ Es mesurarà la temperatura corporal a      

l’entrada.  

❏ Es dirigirà per l’ escala B a la seva classe i          

seurà a la seva cadira assignada. Cal       

guardar distàncies. 

 

❏ PATIS: 

❏ Es sortirà a les 11:00h per l’ escala B al pati, de forma esglaonada.  

❏ Si volen fer ús de la cantina, caldrà fer cua a l’entrada. Només 2 persones               

poden demanar a l’hora. Es sortirà per la porta del fons. No es pot menjar               

dins de la cantina a l’hora del pati. 

❏ Les fonts del pati no estaran en funcionament per beure aigua. 

❏ Tindran un espai assignat per a cada grup bombolla al pati. 

❏ Si el temps no acompanya, romandran a la seva aula el temps del pati. 

 



 
 

❏ SORTIDA MATÍ: 

❏ Es sortirà a les 13:30h (dilluns, dimarts, dimecres i divendres) per l’ escala B i              

es dirigirà a la sortida del  PATI. Els dijous, l’hora de sortida serà a les 14:15h. 

❏ Si l’alumne o alumna utilitza el menjador escolar, caldrà que ho comuniqui            

amb antelació. L’horari és de 13:30 a 14:15h i seurà amb el seu grup              

bombolla  (Dijous, l’horari serà a les 14:15h). 

❏ TARDES: 

❏ Els dilluns i dimarts, l’hora d’entrada serà entre les 15:00 i les 15:10h per              

l’entrada del PATI. 

❏ Es dirigirà per l’ escala B a la seva classe i seurà a la seva cadira assignada.                

Cal guardar distàncies. 

❏ La sortida serà a les 16:45h i ho farà per l’ escala B i la sortida del pati. 

  

 



 
Protocol COVID 2n ESO 

 
 

Important: 
❏ L’alumnat farà servir sempre mascareta, tant al pati com al recinte de            

l’Institut. 

❏ Es mesurarà la temperatura corporal A CASA i no assistiran si tenen cap             

símptoma de malaltia. 

❏ L’alumnat portarà el seu propi gel hidroalcohòlic. 

❏ L’alumnat no podrà sortir de classe en cap moment.  

❏ No hi haurà servei de taquilles. 

❏ És  recomanable que porten sempre la seva ampolla d’aigua i esmorzar. 

❏ No es podrà compartir cap material entre alumnes.  
 

Entrades i sortides del Centre. 
 

❏ MATINS: 

❏ Hora d’entrada entre 08:00 i les 08:10h per        

l’entrada PRINCIPAL. 

❏ Es mesurarà la temperatura corporal a      

l’entrada.  

❏ Es dirigirà per l’ escala A a la seva classe i          

seurà a la seva cadira assignada. Cal       

guardar distàncies. 

 

❏ PATIS: 

❏ Es sortirà a les 11:00h per l’ escala A al pati de forma esglaonada. 

❏ Si volen fer ús de la cantina, caldrà fer cua a l’entrada. Només 2 persones               

poden demanar a l’hora. Es sortirà per la porta del fons. No es pot menjar               

dins de la cantina a l’hora del pati. 

❏ Les fonts del pati no estaran en funcionament per beure aigua. 

❏ Tindran un espai assignat per a cada grup bombolla al pati. 

❏ Si el temps no acompanya, romandran a la seva aula el temps del pati. 

 



 
 

❏ SORTIDA MATÍ: 

❏ Es sortirà a les 13:30h (dilluns, dimarts, dimecres i divendres) per l’ escala A i              

es dirigirà a la sortida PRINCIPAL. Els dijous, l’hora de sortida serà a les              

14:15h. 

❏ Si l’alumne o alumna vol utilitzar el menjador escolar, caldrà que ho            

comuniqui amb antelació. L’horari és de 13:30 a 14:15h i seurà amb el seu              

grup bombolla  (Dijous i divendres, l’horari serà a les 14:15h). 

❏ TARDES 

❏ Els dilluns i dimarts, l’hora d’entrada serà entre les 15:00 i les 15:10h per              

l’entrada PRINCIPAL. 

❏ Es dirigirà per l’ escala A a la seva classe i seurà a la seva cadira assignada.                

Cal guardar distàncies. 

❏ La sortida serà a les 16:45h i ho farà per l’ escala A i la sortida del pati. 

 

  

 



 
Protocol COVID 3r ESO 

 
 

Important: 
❏ L’alumnat farà servir sempre mascareta, tant al pati com al recinte de            

l’Institut. 

❏ Es mesurarà la temperatura corporal A CASA i no assistiran si tenen cap             

símptoma de malaltia. 

❏ L’alumnat portarà el seu propi gel hidroalcohòlic. 

❏ L’alumnat no podrà sortir de classe en cap moment.  

❏ No hi haurà servei de taquilles. 

❏ És recomanable que porten sempre la seva pròpia ampolla d’aigua i           

esmorzar. 

❏ No es podrà compartir cap material entre alumnes.  
 

Entrades i sortides del Centre. 
 

❏ MATINS: 

❏ Hora d’entrada entre 07:50 i les 08:00h per        

l’entrada del PATI. 

❏ Es mesurarà la temperatura corporal a l’entrada.  

❏ Es dirigirà per l’ escala B a la seva classe i seurà           

a la seva cadira. Cal guardar distàncies. 

 

❏ PATIS: 

❏ Es sortirà a les 10:55h per l’ escala B al pati, de forma esglaonada. La              

tornada del pati serà a les 11:25h. 

❏ Si volen fer ús de la cantina, caldrà fer cua a l’entrada. Només 2 persones               

poden demanar a l’hora. Es sortirà per la porta del fons. No es pot menjar               

dins de la cantina a l'hora del pati. 

❏ Les fonts del pati no estaran en funcionament per beure aigua. 

❏ Tindran un espai assignat per a cada grup bombolla al pati. 

❏ Si el temps no acompanya, romandran a la seva aula el temps del pati. 

 



 
 

❏ SORTIDA MATÍ: 

❏ Es sortirà a les 14:25h per l’ escala B i es dirigirà a la sortida PATI. 

❏ Si l’alumne o alumna vol utilitzar el menjador escolar, caldrà que ho            

comuniqui amb antelació. L’horari és de 14:30 a 15:00h i seurà amb el seu              

grup bombolla . 

 

 

  

 



 
Protocol COVID 4t ESO 

 
 

Important: 
❏ L’alumnat farà servir sempre mascareta, tant al pati com al recinte de            

l’Institut. 

❏ Es mesurarà la temperatura corporal A CASA i no assistiran si tenen cap             

símptoma de malaltia. 

❏ L’alumnat portarà el seu propi gel hidroalcohòlic. 

❏ L’alumnat no podrà sortir de classe en cap moment.  

❏ No hi haurà servei de taquilles. 

❏ És  recomanable que porten sempre la seva ampolla d’aigua i esmorzar. 

❏ No es podrà compartir cap material entre alumnes.  
 

Entrades i sortides del Centre. 
 

❏ MATINS: 

❏ Hora d’entrada entre 08:00 i les 08:10h per        

l’entrada PATI. 

❏ Es mesurarà la temperatura corporal a      

l’entrada.  

❏ Es dirigirà per l’ escala C a la seva classe i          

seurà a la seva cadira assignada. Cal       

guardar distàncies. 

 

❏ PATIS: 

❏ Es sortirà a les 11:00h per l’ escala C al pati, de forma esglaonada. 

❏ Si volen fer ús de la cantina, caldrà fer cua a l’entrada. Només 2 persones               

poden demanar a l’hora. Es sortirà per la porta del fons. No es pot menjar               

dins de la cantina a l'hora del pati. 

❏ Les fonts del pati no estaran en funcionament per beure aigua. 

❏ Tindran un espai assignat per a cada grup bombolla al pati. 

❏ Si el temps no acompanya, romandran a la seva aula el temps del pati. 

 



 
 

❏ SORTIDA MATÍ: 

❏ Es sortirà a les 14:25h per l’ escala C i es dirigirà a la sortida PATI. 

❏ Si l’alumne o alumna vol utilitzar el menjador escolar, caldrà que ho            

comuniqui amb antelació. L’horari és de 14:30 a 15:00h i seurà amb el seu              

grup bombolla .  

 



 
Protocol COVID 1r Batxillerat 

 
 

Important: 
❏ L’alumnat farà servir sempre mascareta, tant al pati com al recinte de            

l’Institut. 

❏ Es mesurarà la temperatura corporal A CASA i no assistiran si tenen cap             

símptoma de malaltia. 

❏ L’alumnat portarà el seu propi gel hidroalcohòlic. 

❏ L’alumnat no podrà sortir de classe en cap moment.  

❏ És  recomanable que porten sempre la seva ampolla d’aigua i esmorzar. 

❏ No es podrà compartir cap material entre alumnes.  
 

Entrades i sortides del Centre. 
 

❏ MATINS: 

❏ Hora d’entrada entre 07:50 i les 08:00h per        

l’entrada del PRINCIPAL. 

❏ Es mesurarà la temperatura corporal a      

l’entrada.  

❏ Es dirigirà per l’ escala A a la seva classe i          

seurà a la seva cadira assignada. Cal       

guardar distàncies. 

 

❏ PATIS: 

❏ Es sortirà a les 10:55h per l’ escala A al carrer, de forma esglaonada. 

❏ Tornarà a entrar a les 11:25h per la porta PRINCIPAL i es dirigirà a l’aula. 

 

❏ SORTIDA MATÍ: 

❏ Es sortirà a les 14:25 h per l’ escala A i es dirigirà a la sortida PRINCIPAL. 

❏ Si l’alumne o alumna vol utilitzar el menjador escolar, caldrà que ho            

comuniqui amb antelació. L’horari és de 14:30 a 15:00 h i seurà amb el seu               

grup bombolla . 

 



 
Protocol COVID 2n Batxillerat 

 
 

Important: 
❏ L’alumnat farà servir sempre mascareta, tant al pati com al recinte de            

l’Institut. 

❏ Es mesurarà la temperatura corporal A CASA i no assistiran si tenen cap             

símptoma de malaltia. 

❏ L’alumnat portarà el seu propi gel hidroalcohòlic. 

❏ L’alumnat no podrà sortir de classe en cap moment.  

❏ És  recomanable que porten sempre la seva ampolla d’aigua i esmorzar. 

❏ No es podrà compartir cap material entre alumnes.  
 

Entrades i sortides del Centre. 
 

❏ MATINS: 

❏ Hora d’entrada entre 07:50 i les 08:00 h        

per l’entrada del PRINCIPAL. 

❏ Es mesurarà la temperatura corporal a      

l’entrada.  

❏ Es dirigirà per l’ escala A a la seva classe i          

seurà a la seva cadira. Cal guardar       

distàncies. 

 

❏ PATIS: 

❏ Es sortirà a les 10:55 h per l’ escala A al carrer, de forma esglaonada. 

❏ Tornarà a entrar a les 11:30h per la porta del PRINCIPAL i es dirigirà a l’aula. 

 

❏ SORTIDA MATÍ: 

❏ Es sortirà a les 14:25h per l’ escala A i es dirigirà a la sortida del PRINCIPAL. 

❏ Si l’alumne o alumna vol utilitzar el menjador escolar, caldrà que ho            

comuniqui amb antelació. L’horari és de 14:30 a 15:00h i seurà amb el seu              

grup bombolla . 

 


