INFORMACIÓ PLA DE CONTINGÈNCIA
Els accessos al centre es realitzaran de forma ordenada respectant en la
mesura del possible la distància de 1,5m i serà obligatori l'ús de
mascareta en tot moment.
L'alumnat del torn de matí accedirà a les instal·lacions del centre per les
dues portes d’accés al centre:
- l’alumnat de 1ESO ABCDE, 3ESO ABC, 3PMAR, 4ESO AB, 2FPB, GA1 i GA2
entrarà per la porta de l’entrada principal
- l’alumnat de 2ESO AB, 1FPB, PR4, SMX1, SMX2 entrarà per la segona
porta
- l’alumnat de 2 ESO CDE entrarà per la segona porta (pati del bar) i
accedirà pel passadís de passeig marítim
L’alumnat del torn de vesprada accedirà al centre per la porta principal:
- l’alumnat de SMXV1, SMXV2, DAW1, DAW2, AF3 i ISO1 cap al passadís
exterior del passeig marítim per anar a l’edifici A i
- l’alumnat d’AF1, AF2 i EOI cap a l’edifici D,
per tal d’accedir de forma esglaonada a les aules i evitar aglomeracions a
les escales i passadissos.
L’entrada a l’edifici B es farà per la porta d’accés a secretaria.
Tant a les escales, com als passadissos de doble circulació caldrà
desplaçar-se per la nostra mà dreta. Si es coincideix amb algú que va en
sentit contrari caldrà posar-se el més a la dreta possible.
Es recomana deixar una distància de quatre graons entre persones que
pugen o baixen
No tocar els passamans o les baranes
Als passadissos de doble circulació es transitarà sempre per la nostra mà
dreta i estaran marcats a terra els sentits de circulació.
Si l’aula està al costat contrari per on cal circular mirarem de passar al
nostre sentit de circulació pel camí més curt, en línia recta des de la
porta.
Quan es faça canvi d’aula i haja d’entrar alumnat nou, l’alumnat que l’ha
ocupat abans d’abandonar-la caldrà que netejar la seua taula i cadira. A
l’aula tindreu un dispensador desinfectant i paper per eixugar-les.
Quan s’haja de fer aquesta neteja el professorat acabarà uns minuts
abans la classe per tal de disposar del temps.
El professorat quan abandone l’aula caldrà que netege la seua taula,
cadira i si n’ha fet ús la pantalla, el teclat i el ratolí.
En les aules d’informàtica, l’alumnat abans d’abandonar l’aula caldrà que

desinfecte la taula, la cadira,la pantalla, el teclat i el ratolí.
Abans dels patis i quan l’alumnat canvie d’aula el professorat és el que ha
d’indicar el moment de la sortida després de comprovar que no hi haja
cap aglomeració pel passadís.

PATIS
Pati 1: pista frontó: 1ESO
Pati 2: font i jardí: 2ESO i grups edifici A
Pati 3: claustre entrada principal: 4ESO, grups edifici D (excepte 3ESO) i
Batxillerat
Pati 4: pista av. Iecla: 3ESO.
Recordeu mantenir la distància de seguretat principalment al pati
mentre no porteu la mascareta mentre s’esmorza.

ENTRE TOTS, VETLLEM PER LA NOSTRA SALUT!

