
 

INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  
ALMUSSAFES 

Av. de la Foia, 1  
46440 Almussafes (València)   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMES DE FUNCIONAMENT PER A L’ALUMNAT 
(Actualització pel pla de contingència SARS-CoV2) 

 
 
A l'aula: 

 
− No es permet anar al servei durant les classes, únicament amb el permís previ del 

professorat i de manera excepcional. 

− No es pot menjar ni beure (excepte aigua) a les aules. Excepte els dies de pluja que 
s’hauran de quedar a l’aula durant l’esplai 

− No es pot penjar cap cosa al panell de suro sense l’autorització prèvia del professorat. 

− S'extremarà l'atenció en l'ús de les instal·lacions i del mobiliari. Qui cause els 

desperfectes els haurà de reposar. Si no es localitza la persona causant del 

desperfecte, la reparació anirà a càrrec de tot l’alumnat que haja utilitzat l’aula en el 

moment que s’haja produït. 

− En cas de retard o absència d'un/a professor/a, l’alumnat esperarà fins que arribe el 
professorat de guàrdia. 

− Durant la realització d'exàmens, l’alumnat romandrà a l’aula encara que l’haja acabat. 

− L'ús de telèfons mòbils i reproductors de so queda prohibit en tot el recinte. L'ús no 

autoritzat de càmeres de fotos o gravadores de so estarà subjecte al que disposa la 

legislació vigent sobre el dret a la intimitat de les persones. 

 
 
 
Corredors i patis 

 
− L’alumnat no podrà estar als corredors en hores de classe. 
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− No es pot menjar ni beure a l’interior del centre. 

- A l'hora del pati l’alumnat no podrà circular per l'interior de l'edifici ni romandre al 

rebedor, llevat que estiguen usant la fotocopiadora o el telèfon públic. 
 
 
 
Puntualitat 
− Per a la primera sessió, el centre es tancarà a les 8:20h. El tancament de portes per a 

l’alumnat de cicles formatius serà a les 8:05h. L’alumnat que hi arribe tard romandrà als 

bancs del rebedor fins que s’incorporen a la següent classe. Només podrà incorporar-se 

a l’aula en cas de retard justificat per analítica o visita al metge. 

− L’alumnat que acumule tres retards amb el mateix professorat serà sancionat amb les 

mesures que aquest/a determine i es comunicarà a les famílies. Per a cicles formatius 

tres retards equivalen a una falta d’assistència. 

− L’alumnat major d'edat que isca en l'hora del pati únicament podrà entrar cinc minuts 
abans de la finalització d’aquest període de descans. 

 
 
 
Permanència al centre 

 
− L’alumnat està obligat a romandre al centre durant tot l'horari lectiu, excepte l’alumnat 

major d’edat que podrà anar-se’n abans. 

− Si algun/a alumne/a que siga menor d’edat necessita eixir, ho farà acompanyat del 

familiar o adult responsable, que haurà de signar l’autorització corresponent que estarà 

disponible a consergeria. 

− Durant el pati les aules estaran tancades, tret que l’equip directiu ho autoritze per 

alguna causa justificada o si algun/a professor/a es queda amb l’alumnat. 

− L’alumnat depenent del curs romandrà a l’hora de l’esplai a la zona adjudicada. 

− L'accés de l’alumnat a la cafeteria només està permés a l’hora del pati i sempre 
mantenint la distància de seguretat. 

− Només a l’hora del pati es podrà accedir a la biblioteca per al préstec de llibres. 

− En totes les dependències del centre està prohibit fumar, beure alcohol, així com tenir 
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en possessió substàncies il·legals. Es considera una falta greu que comporta l’expulsió 

immediata a casa i l’obertura d’expedient disciplinari. 

− L’alumnat que es trobe vagant pel centre sense causa justificada durant les hores de 

classe serà amonestat i tornat a la seua aula. 
 

- Les famílies que vulguen concertar una reunió amb el personal del centre, hauran de 

demanar cita prèvia. Aquestes reunions preferentment es faran per telèfon o 

telemàticament. 

 

ADVERTÈNCIES 
 
− Les conductes contràries a les normes de convivència i que atempten contra el 

Reglament de règim intern tindran una sanció que serà determinada pel tutor/a, pel 

professorat implicat i l’Equip directiu, en funció de la gravetat. 

− Segons la legislació vigent, una amonestació de l’article 42 del Decret 39/2008, de 4 

d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents i sobre els drets i 

deures de l’alumnat, suposa l'obertura d'expedient disciplinari. 
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P ROTOCOL DE SEGURETAT CURS 2020/2021 

 
NORMES GENERALS 

 
- El correcte ús de la mascareta higiènica o quirúrgica/ pantalla protectora serà obligatori 

en tot moment en l’interior del centre educatiu. 
 
- Tot el personal del centre haurà de portar la seua mascareta i una botelleta de gel 

hidroalcohòlic per a ús personal. 
 

- Cadascú ha de portar el seu material perquè és d’ús personal i intransferible i no es pot 

intercanviar ni deixar entre les persones. 
 

- Caldrà utilitzar gel hidroalcohòlic abans d’entrar al centre i abans d’entrar a cadascun 

dels seus espais. 
 

- En l’interior de tot el centre (aules, corredors, patis, cafeteria...) en tot moment s’haurà de 

respectar la distància mínima de seguretat d’1’5 metres. 

- Cal respectar totes i cadascuna de les senyalitzacions del centre, així com les indicacions 

del responsable i aquelles que marquen els recorreguts segurs dins de les instal·lacions. 
 
- En cas de presentar símptomes de COVID-19 caldrà notificar-ho a la direcció i no assistir 

al centre. No s’acudirà al centre educatiu fins que el professional sanitari de referència 

confirme la total absència de risc per a la pròpia persona i per a la resta de companys. 
 
-Les fonts d’aigua romandran tancades, així que es recomana a l’alumnat que duga 

botelles d’aigua de casa. 
 
- No es podrà dur mocadors de tela. Es recomana portar mocadors de paper, que caldrà 

llançar a la paperera immediatament després de cada ús. 
 
- En cas d’estornut, caldrà cobrir-se la cara amb la part interna del colze. 
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- Les finestres i les portes han d’estar en tot moment obertes, per tal de facilitar la ventilació 

dels espais i també per tal d’evitar el contacte amb els poms de metall. No es podrà utilitzar 

el ventilador a les aules. 
 
- L’incompliment d’aquestes normes i mesures serà sancionat ja que posen en perill la 

salut pròpia i la dels altres membres de la comunitat educativa. 
 
Accés al centre 

 
- L’accés al centre educatiu es durà a terme seguint la distribució següent: 

L’alumnat de 1r i 2n de batxillerat accedirà al centre a les 7:50 per la porta principal. 

L’alumnat de cicles formatius accedirà al centre a les 7:50 per la porta lateral de cicles 

formatius. 
 
L’alumnat de 1r i 2n d’ESO accedirà al centre a les 7:55 per la porta principal. 

 

L’alumnat de 3r i 4t d’ESO i FPB accedirà al centre a les 7:55 per la porta lateral de cicles 

formatius. 
 
A la pàgina web del centre podeu visualitzar el vídeo amb les normes i les instruccions del 

Pla de contingència del centre: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Rh7danYkOqQ&feature=youtu.be 

 
- L’ascensor podrà ser utilitzat sols individualment en cas de necessitat, prèvia notificació a 

l’equip directiu. 
 
A l’aula 

 
- En tot moment l’alumnat ocuparà a l’aula llocs fixos, sempre mantenint la distància 

mínima de seguretat de 1’5 metres. No s’hi podrà canviar de lloc en cap cas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rh7danYkOqQ&feature=youtu.be
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- Només entrar a l’aula i abans d’eixir de la mateixa, l’alumnat haurà de desinfectar-se amb 

gel el seu espai i material de treball. 
 

- Entre classe i classe no s’hi podrà eixir de l’aula. Només es podrà eixir de l’aula amb 

l’acompanyament d’un professor/a. 
 
L’ús del WC 

 
-Per accedir als lavabos hauran de dirigir-se a consergeria on els facilitaran la clau després 

d’haver-se inscrit en el llibre de registres. 
 
- L’accés al WC serà individual. En acabar l’ús, abans d’estirar la cadena, caldrà tancar la 

tapadora, com a mesura de precaució. 
 
- Cal llavar-se correctament les mans abans d’eixir del WC i utilitzar les papereres. 

 
- En acabar, han de retornar la clau a consergeria i anar a classe. 

-L’aforament dels lavabos és la meitat dels cubículs que hi ha a cada lavabo. En general, 

dues persones als lavabos grans i una als menuts. 
 
Espais comuns del centre 

 
- Cal seguir en tot moment les senyalitzacions i respectar les mesures d’higiene i seguretat 

establertes pel centre. 
 
Temps de l’esplai 

 
- Durant el temps d'esplai no es podrà fer ús de les pistes per a cap esport col·lectiu que 

requerisca contacte. 
 
- En cas de pluja, l’alumnat romandrà a l’aula on li han impartit la sessió d’abans del pati 
amb el professorat que li l’ha impartit. 

- A l’hora de l’esbarjo la distribució de zones serà la següent: 
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1r i 2n d’ESO a les pistes 
 
3r, 4t d’ESO i FPB al pati gran 

 
Batxillerat als patis adjunts als mòduls 1, 2, 3 i 4. 

 
L’alumnat major d’edat de cicles formatius podrà romandre a la cafeteria i també eixir al 
carrer. 

 
TIC 

 
- En cas de confinament o semipresencialitat es treballarà amb la plataforma Aules, el 
correu corporatiu del centre i ITACA. També es podrà utilitzar per Meet i Hangout per a les 
videoconferències. 

 
 
 
 
 
 
 

Estic assabentat d’aquestes normes i em compromet a complir-les 
 
 
 

Signatura 
 
 
 

Pare/mare/ tutor/a legal Alumne/a 
 
 
 

Almussafes,…  de… ......... de 2020 
 

Exemplar per al Centre 
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