
 

DIMECRES   DIA   8 DE  SETEMBRE     
 

2n ESO , 4t ESO              La presentació será dimecres.  Dilluns, l’inici de classes amb normalitat.   
PR4 
9:00-10:00 Benvinguda Normes COVID 

Full dades TIC 
Full compromís famílies  
Elegir 2 sentinelles de la salut  

10:00-10:30 Simulació canvi d’aula  L’alumnat eixirà de l’aula i anirà fins a  Tecno 1 / Info 1 i  tornarà a 
la seua aula. 
Com enviar un correu 
Distribuir els lots de llibres  

10:30 -11:00 Simulació eixida al pati / bar / wc 
 

Cada nivell se situa  al pati en una zona  i esmorza.  
 

11:00- 11:10 Simulació entrada a l’aula  L’alumnat se situa en el pati, en la fila corresponent. El professor 
els guia a l’aula. 

11:10-13:00 Lliurament del lot del banc de llibres.  
 

Es distribueixen els lots , es comproven els llibres i es folren.  

13:00-13:10 Simulació d’eixida  El tutor diu quan han d’eixir de l’aula. Ixen en fila.  
13:20 Eixida d’autobusos  
 
 
1. QUÈ HA DE PORTAR  L’ALUMNAT EL DIIMECRES ? 
 
-Dues mascaretes, una posada i l’altra de reserva dins d’un sobre en la motxilla. 
-Un recipient amb aigua ( no poden beure de les fonts) . 
-Esmorzar ( poden encarregar-lo a la cafeteria per whasapp, si volen). 
-Bolígraf. 
-Motxilla per posar els llibres de la xarxa llibres.  
-BANC DE LLIBRE : L’ALUMNAT REBRÀ EL LOT DE LLIBRES I ELS HAURAN DE FOLRAR A CLASSE. Han de portar  
obligatòriament els FOLRES el dia de la presentació.  
 
            2n ESO:      23 folres  
            4t ESO :     13  /  18 ( Ciències) folres 
            PR4    :       6  folres.  
  
                
2. ENTRADA I EIXIDA AL CENTRE :  
 
ALUMNAT  QUE USA L’AUTOBÚS  
                 
                 ENTRADA  i  EIXIDA  A L’INSTITUT:  porta lateral  (reixa gran situada en les pistes esportives) 
 
ALUMNAT  QUE VE CAMINANT  O AMB COTXE PARTICULAR 
 
                 ENTRADA I EIXIDA A L’INSTITUT: porta principal  ( els cotxes no poden aparcar davant de la porta.  
                                                                           Es poden deixar i arreplegar els fills i filles en el carrer de baix) 
 
3. CONTROL DE TEMPERATURA I MASCARETES :  cada família s’ha de comprometre a controlar que el 
seu fill o filla no té febre  i que la mascareta estiga neta o siga nova.  
 
 
 
 



 

DIJOUS   DIA   9 DE  SETEMBRE     
 

1r ESO , 3r ESO ,             La presentació será dijous.  Dilluns, l’inici de classes amb normalitat.   
PMAR 
9:00-10:00 Benvinguda Normes COVID 

Full dades TIC 
Full compromís famílies  
Elegir 2 sentinelles de la salut  

10:00-10:30 Simulació canvi d’aula  L’alumnat eixirà de l’aula i anirà fins a  Tecno 1 / Info 1 i  tornarà a 
la seua aula. 
Com enviar un correu 
Distrbuir els lots de llibres   
 

10:30 -11:00 Simulació eixida al pati / bar / wc 
 

Cada nivell se situa  al pati en una zona  i esmorza. 
 

11:00- 11:10 Simulació entrada a l’aula  L’alumnat se situa en el pati, en la fila corresponent. El professor 
els guia a l’aula. 

11:10-13:00 Lliurament del lot del banc de llibres.  
 

Es distribueixen els lots , es comproven els llibres i es folren.  

13:00-13:10 Simulació d’eixida  El tutor diu quan han d’eixir de l’aula. Ixen en fila.  
13:20 Eixida d’autobusos  
 
 
1. QUÈ HA DE PORTAR  L’ALUMNAT EL DIJOUS? 
 
-Dues mascaretes, una posada i l’altra de reserva dins d’un sobre en la motxilla. 
-Un recipient amb aigua ( no poden beure de les fonts) . 
-Esmorzar ( poden encarregar-lo a la cafeteria per whasapp, si volen). 
-Bolígraf. 
-Motxilla per posar els llibres de la xarxa llibres.  
-BANC DE LLIBRE : L’ALUMNAT REBRÀ EL LOT DE LLIBRES I ELS HAURAN DE FOLRAR A CLASSE. Han de portar  
obligatòriament els FOLRES el dia de la presentació.  
 
            1r ESO:      22 folres  
            PMAR :      12   folres  
            3r ESO :     13  /  18 ( Ciències) folres 
 
                
2. ENTRADA I EIXIDA AL CENTRE :  
 
ALUMNAT  QUE USA L’AUTOBÚS  
                 
                 ENTRADA  i  EIXIDA  A L’INSTITUT:  porta lateral  (reixa gran situada en les pistes esportives) 
 
ALUMNAT  QUE VE CAMINANT  O AMB COTXE PARTICULAR 
 
                 ENTRADA I EIXIDA A L’INSTITUT: porta principal  ( els cotxes no poden aparcar davant de la porta.  
                                                                           Es poden deixar i arreplegar els fills i filles en el carrer de baix) 
 
3. CONTROL DE TEMPERATURA I MASCARETES :  cada família s’ha de comprometre a controlar que el 
seu fill o filla no té febre  i que la mascareta estiga neta o siga nova.  
 
 
 



DIVENDRES  DIA   10 DE SETEMBRE 
 
 

CICLES CFGM,  CFGS, FPB        La presentació serà divendres .  Dilluns, l’inici de classes amb normalitat  
 

BATXILLERATS  
10:00-11:30 Benvinguda Normes COVID 

Full dades TIC 
Full compromís famílies  
Elegir 2 sentinelles de la salut  
Recordar com s’envia un correu 

11:10-12:00  Distribuir els lots llibres a FPB i folrar els llibres  
 

12:00 -12:30 FPB Simulació eixida al pati / bar / wc 
 

Cada nivell se situa al lloc assignat al pati i esmorza. 

12:30- 12:40 FPB Simulació entrada a l’aula  L’alumnat se situa en el pati, en la fila corresponent. El professor 
els guia a l’aula. 
 

12:40-12:50 Simulació d’eixida  El tutor diu quan han d’eixir de l’aula. Ixen en fila.  
 
 
1. QUÈ HA DE PORTAR L’ALUMNAT EL DIVENDRES? 
 
-Dues mascaretes, una posada i l’altra de reserva dins d’un sobre en la motxilla. 
-Un recipient amb aigua ( no poden beure de les fonts) . 
-Esmorzar ( poden encarregar-lo a la cafeteria per whasapp, si volen). 
-Bolígraf. 
 
-Motxilla per posar els llibres de la xarxa llibres (FPB) 
-BANC DE LLIBRE : L’ALUMNAT REBRÀ EL LOT DE LLIBRES I ELS HAURAN DE FOLRAR A CLASSE. Han de portar  
obligatòriament els FOLRES el dia de la presentació.  
 
            FPB1 :          8   folres  
             
2. ENTRADA I EIXIDA AL CENTRE :  
 
ALUMNAT  QUE USA L’AUTOBÚS  
                 
                 ENTRADA  i  EIXIDA  A L’INSTITUT:  porta lateral  (reixa gran situada en les pistes esportives) 
 
ALUMNAT  QUE VE CAMINANT  O AMB COTXE PARTICULAR 
 
                 ENTRADA I EIXIDA A L’INSTITUT: porta principal  ( els cotxes no poden aparcar davant de la porta.  
                                                                           Es poden deixar i arreplegar els fills i filles en el carrer de baix) 
 
3. CONTROL DE TEMPERATURA I MASCARETES :  cada família o l’alumnat major d’edat, s’ha de 
comprometre a controlar que el seu fill o filla  o ell/ella  mateix no té febre  i que la mascareta estiga neta 
o siga nova. 
 


