INSTRUCCIONS PER A L’ALUMNAT DURANT EL PERÍODE DE TRANSICIÓ
CAP A LA “NOVA NORMALITAT”
Instruccions (basades en el Pla de contingència general del centre, i en les
normes prescrites per la Conselleria d’Educació i el Servei de Prevenció de riscos
laborals). Si hi haguera canvis en fases posteriors a la II, us les notificarem:

a) No podrà assistir al centre cap persona amb símptomes compatibles amb el COVID
19 o que es trobe en període de quarantena domiciliària. Per això, és obligatori vigilar
l’estat de salut i prendre’s la temperatura abans d’eixir de casa per vindre a l’institut.
b) L’alumnat que presente condicions de salut que el faça més vulnerable per a la
COVID19 podrà acudir al centre sempre que la seua condició clínica estiga controlada, i
mantindrà mesures de protecció de manera controlada.
c) Sols heu de venir a l’institut per a realitzar allò estrictament necessari: una tutoria
individual; una classe reforç en grups reduïts (solament per a 4t ESO i 2n de
Batxillerat); un examen ordinari del CEED o un d’extraordinari en les modalitats
d’estudis i nivells que calga; per a alguna gestió administrativa.
d) Només heu de romandre en el centre el temps estrictament necessari per a realitzar
les tasques permeses i en els espais autoritzats. Per això, cal arribar puntual a l’hora i
llocs estipulats i marxar de seguida.
d) És obligatori venir al centre amb mascareta.
e) El centre està tancat i entrareu de forma individual, fent servir el timbre de l’accés
per a vianants del carrer Vicente Chávarri.
f) Us heu de dirigir al pavelló B, on us heu de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic i
el/la conserge registrarà l’assistència.
g) A l’entrada i en altres espais trobareu cartelleria sobre les normes de protecció i
plànols amb els itineraris que cal seguir en els edificis.
h) En tot l’interior heu de respectar sempre la distància social de 2m, el sentit de les
fletxes marcades al sòl i les indicacions d’escales de pujada i baixada i de prohibició del
pas.
i) Les zones habilitades són: totes les plantes del pavelló B; la planta baixa del pavelló
A; i, també sols per als exàmens, l’aula d’usos múltiples i les aules grans del pavelló C
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(C1D, C-2D...). Els conserges del mostrador de registre us ajudaran si no sabeu com
accedir-hi.
j) Heu d’acudir a l’aula o al lloc on us haja citat el professor o professora seguint
l’itinerari marcat a terra i les instruccions de la cartelleria. En l’aula heu de seure en els
pupitres que es troben senyalitzats amb un gomet verd i/o on us indique el professorat.
k) No usareu altres dependències del centre, excepte els lavabos oberts (es troben
marcats en els plànols amb color verd: el de visites de la planta baixa del pavelló B i els
dos de la 2a planta del pavelló B; quan hi haja exàmens, s’obriran també el pròxim a la
biblioteca del pavelló C i el d’enfront de la sala d’usos múltiples.
l) L’ús dels lavabos es restringeix a una única persona cada vegada en tot l’espai. La
porta exterior del lavabo ha de romandre oberta.
m) No heu de compartir materials amb altres companys.
n) Les fonts del pati estan clausurades i precintades.
o) Efectueu l’eixida del recinte per la porta corredora del C/ Vicente Chávarri i sempre
mantenint la distància de seguretat si coincidiu amb més gent.

PER LA SALUT DE TOTES I DE TOTS!!!!
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