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INSTRUCCIONS PER A L’ALUMNAT
1. Normes 
2. Desplaçaments 
3. Circulacions 



1. NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT

Cal que portis la teva mascareta i el teu pot de gel hidroalcohòlic !!!!

Si tens febre o símptomes compatibles 

amb la COVID-19 no vinguis a l’institut.

Abans d’entrar a l’institut renta’t les 

mans als dispensadors de gel ubicats a 

l’exterior de l’edifici. Fes el mateix abans 

d’entrar a la cantina.

La mascareta és obligatòria a tots 

els espais del centre i en tot 

moment. 

Renta’t les mans tant com sigui 

possible... a l’WC o amb la teva 

ampolla de gel.

A darrera hora del matí, neteja la 

superfície de la teva taula i puja-hi  

la cadira.



2.



3. DESPLAÇAMENTS
Portes d’accés al centre



3. DESPLAÇAMENTS

SORTIDA i ENTRADA PATI
DESPLAÇAMENTS PAVELLÓ

ENTRADA i SORTIDA DEL 
CENTRE ACCÉS CANTINA

1r ESO 2n ESO 3r ESO  

Hall (accés 1)
Pujada i baixada de classe per 

les escales grans

Només es pot anar a la cantina 
en cas d'haver de comprar. No 

us podeu quedar a dins.

Entrada i sortida per la porta 
del pati seguint les indicacions 

marcades.

Sortida al pati o al pavelló i 
tornada a classe per porta 

doble de vidre. 
Desplaçaments per escales 

grans.



3. DESPLAÇAMENTS

SORTIDA i ENTRADA PATI
DESPLAÇAMENTS PAVELLÓ

ENTRADA i SORTIDA DEL 
CENTRE ACCÉS CANTINA

4t ESO

Consergeria (accés 2)
Pujada a classe per escales 

petites
Hall (accés 1)

Sortida de classe per les 
escales grans.

Només es pot anar a la cantina 
en cas d'haver de comprar. No 

us podeu quedar a dins.

Entrada i sortida per la porta 
del pati seguint les indicacions 

marcades.

Sortida al pavelló i pati i 
tornada a classe per porta 

doble de vidre.
 

Desplaçaments per escales 
petites.



3.DESPLAÇAMENTS
Si sou d’algun d’aquests grups...

SORTIDA i ENTRADA PATI
DESPLAÇAMENTS PAVELLÓ

ENTRADA i SORTIDA DEL 
CENTRE ACCÉS CANTINA

       1r BAT      2n BAT
    CFGM

Consergeria (accés 2)
Pujada i baixada de classe per 

escales petites

Només es pot anar a la cantina 
en cas d'haver de comprar. No 

us podeu quedar a dins.

Entrada per la porta del pati i 
sortida per Leandre Cristòfol.

Sortida i entrada del pati per 
consergeria.   

Anada i tornada del pavelló per 
porta doble de vidre.                                                                                       

Desplaçaments per escales 
petites.



3. DESPLAÇAMENTS

SORTIDA i ENTRADA PATI
DESPLAÇAMENTS PAVELLÓ

ENTRADA i SORTIDA DEL 
CENTRE ACCÉS CANTINA

       1r CFGS       2n CFGS
EREE

Leandre Cristòfol (accés 3)
Porta exterior cantina

Només es pot anar a la cantina 
en cas d'haver de comprar. No 

us podeu quedar a dins.
Entrada per la porta directe des 
de la zona d’aules i sortida per 

Leandre Cristòfol.

Sortida al pati pujant les 
escales grans pel hall cap a 

l’exterior i entrada per Leandre 
Cristòfol.   

Anada i tornada del pavelló per 
porta de sortida al pati del 

soterrani.



MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA 
COL·LABORACIÓ.


