
BENVINGUTS/DES 

AL CURS 20/21



COVID-19

❑ Llegir i estar al cas de les informacions que es van 

enviant a les famílies a través dels canals de 

comunicació de centre: correu electrònic, bloc de 

centre, xarxes socials…

❑ Documents enviats importants per l’inici de curs: 

▪ “Declaració responsable per a les famílies”. 

Important dur-lo signat dia 14 de setembre.

▪ “Mesures extraordinàries de /Salut

per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles”. 



1. Demaneu CITA PRÈVIA

1. Porteu posada la MASCARETA

IMPORTANT, FAMÍLIES!

Si necessiteu parlar amb l’administrativa, amb direcció o amb algun/a 
mestre/a o professor/a: 



IMPORTANT, FAMÍLIES!

Per tal de minimitzar el risc de contagis:

● És obligatori l’ús de la mascareta en tot el recinte escolar (majors de 6 anys).

● Un sol acompanyant per alumne/a.

● Eviteu aglomeracions.

● Mantingueu la distància de seguretat. 

● A l’hora de deixar i recollir el vostre fill/a espereu el vostre torn.

● Feu ús de l’agenda per fer arribar informacions als tutors/es per tal 
d’agilitzar l’entrada i la sortida dels alumnes.



MESURES PREVENTIVES I ADAPTACIONS COVID-19

● Senyalització específica de normativa COVID.
● Senyalització de direccionalitat als passadissos.
● Paquet de material de neteja i desinfecció a totes les aules i espais

comuns.
● Compra i ampliació de material sanitari específic (termòmetres,

pulverizadors, dispensadors de gel…).
● Nova distribució horària per evitar interacció entre diferents grups

estables.
● Entrades i sortides esglaonades.
● Ampliació dels patis i distribució horària pel seu ús.
● Protocol COVID
● Creació de la normativa COVID (basada en la normativa del

Departament de Salut).
● Ampliació de grups estables per reduir ràtio (segons la disponibilitat

d’espais possibles al centre)
● Adaptació dels espais dels edificis (Primària i ESO).
● Adaptació de l’ús del material escolar.



Material imprescindible INFANTIL



Material imprescindible PRIMÀRIA-Cicle Inicial

● L’ús de mascareta pels alumnes de 1r a 6è de primària dins les aules anirà en funció de les instruccions sanitàries segons l’evolució de la pandèmia. 



Material imprescindible PRIMÀRIA-Cicle Mitjà i Superior

● L’ús de mascareta pels alumnes de 1r a 6è de primària dins les aules anirà en funció de les 
instruccions sanitàries segons l’evolució de la pandèmia. 



Material imprescindible SECUNDÀRIA-ESO

● L’ús de mascareta pels alumnes d’ESO és obligatori. 



Horari i instruccions del primer dia de curs

INFANTIL I PRIMÀRIA

● Dilluns 14 de setembre de 2020

○ Infantil: de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 17:00

Cada grup entrarà pel pati d’infantil per les entrades de la seva aula.

○ Primària: (ENTRADES ESGLAONADES)

■ CI (1r i 2n) de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 17:00 

trobareu els tutors al porxo

■ CM (3r i 4t): de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 17:00

3r: trobareu els tutors al porxo

4t: trobareu els tutors al pati de sorra 

■ CS (5è i 6è): de 8:50 A 12:20 i de 14:50 a 16:50

5è: trobareu els tutors al porxo

6è: trobareu els tutors al pati de sorra 



Horari i instruccions del primer dia de curs

SECUNDÀRIA-ESO

● Dilluns 14 de setembre de 2020.

● De 9h a 13:30h. El professorat estarà a l’entrada del centre per rebre

l’alumnat.

1r i 2n ESO entrada 
per la porta lateral del 
pati

3r i 4t ESO entrada 
per la porta principal 
del pati.

Es donaran indicacions per situar els diferents grups estables (1rA, 1rB, 2nA, 2nB, 3rA, 3rB i 
4t ESO) a la zona exterior dels mòduls per fer l’entrada amb ordre i seguint les mesures 
COVID establertes. 



HORARI DEL CURS 2020-2021

● Infantil: de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 17:00

● Primària: 

○ CI (1r i 2n) de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 17:00 

○ CM (3r i 4t): de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 17:00

○ CS (5è i 6è): de 8:50 A 12:20 i de 14:50 a 16:50

Recordeu:

○ dimecres a la tarda no és lectiu. 

○ els divendres a la tarda pleguem 30 minuts abans. 

(aquest curs CS entrarà a les 14:50 i sortirà a les 16:20)

● Secundària: 

○ dilluns i dimecres de 8h a 14h.  

○ dimarts i dijous de 8h a 13:30h i de 15h a 17h.

○ divendres de 8h a 13:30h. 



ACOLLIDA MATINAL  I  SERVEI DE MENJADOR

● De 8:00 a 9:00 (des del 14 de setembre). Aquest curs el servei d’acollida es 
realitzarà al mòdul del menjador de primària situat al pati de sorra. 
Els alumnes hauran de portar mascareta i s’organitzaran per grups estables.

● Tots els alumnes de P3 a 4t ESO dinaran a l’espai de menjador de l’escola en 
diferents torns i respectant els grups estables.

● Per preguntes o dubtes truqueu-nos al 609 02 77 00



OBJECTIUS DE CENTRE IE CASTELLTERÇOL

o Millorar la convivència i el clima de centre

o Garantir l’atenció a tot l’alumnat

o Millorar els resultats acadèmics i educatius

o Millorar els aspectes organitzatius i espais del centre

o Potenciar i afavorir les relacions amb l’entorn



Incidirem en GARANTIR L’ATENCIÓ A TOT L’ALUMNAT

∙ Inclusió educativa, les “3 Pes”

○ Presència

○ Participació

○ Progrés

∙ Mesures i suports universals, addicionals i intensius

∙ Orientació Educativa

∙ Reducció de ràtios



Les relacions i els projectes amb l’entorn
∙ Projecte de Sostenibilitat

∙ Projecte Itineraris (Dansa de Castellterçol)

∙ Fotografia en curs

∙ Bloc de centre = PEC

∙ Diades significatives (Dia de la Pau, Eliminació violència 

envers les dones, sostenibilitat...) 

∙ Jornada Comunitària

∙ Cantata Moianès

∙ Educació 360

∙ Xarxa IE

Segons evolucioni la pandèmia poden variar



Manteniment i reformes

∙ NOU accés al centre des del Bosquet de Can Sedó

∙ Taquilles a secundària (a tots els grups ESO)

∙ Nou mobiliari a primària 

∙ Ampliació equipaments de la cuina

Ja tenim 
concedida 
l’ampliació-
reforma del 
nostre 
Institut 
Escola! 





* Pendent d’assignació substitut. 

ESPECIALISTES ESO

Català: Ció Prats /Margalida Gili 

Castellà: Eva Palmarola / Rosario Ferraces

Matemàtiques: Pepe Miró / Karina Vercher / 

Mercè Roca

Socials: Mar Sayol /Jordina Margarit

Anglès: Alba Ferrer (cap estudis)/ Rosa Roche

Tecno: Sandra Sallas

Música: Francesc Ruiz (director)

Visual i plàstica: Karina Vercher

Física i Química: Elena Martínez / Elena Ruiz

Biologia: Elena Ruiz*/ Elena Martínez

E.Física: Anna Henestrosa

Ètico-cívica: Sandra Sánchez/Mar Sayol

Psicopedagogia: Sandra Sánchez /Ismael Algaba 

(coord ped)

SIEI: Laura Torra/Rosa Sala
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COMENCEM AMB MOLTA IL·LUSIÓ!

BENVINGUTS AL CURS 2020-2021





COMPARTIR ÉS CONSTRUIR

https://agora.xtec.cat/insescolaramonacalvet/

https://agora.xtec.cat/insescolaramonacalvet/

