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Benvolgut alumnat i famílies, 

En primer lloc, us agraïm la confiança que ens feu al matricular-vos o matricular els 

i les vostres fills i filles al nostre institut. 

Les persones que treballem a l’INS Antoni Pous i Argila entenem l’educació com un 

procés continuat d’acompanyament a l’alumnat que els facilita la integració en una 

societat canviant amb el propòsit de millorar-la. 

La situació d’emergència sanitària per la covid-19 sembla que ha modificat aquest 

canvi social tot accelerant-lo i dotant-lo d’un nivell d’incertesa que requereix 

actuacions immediates i actituds empàtiques i flexibles. Haurem d’aprendre a fer 

les coses diferents. L’educació és la força transformadora que ens ho ha de 

permetre.  

L’objectiu és fer compatible, en la mesura de les nostres possibilitats i 

coneixements, la prevenció i el manteniment de la salut amb l’èxit educatiu de tot 

l’alumnat. Per això us demanem la màxima implicació i corresponsabilitat. 

A continuació, us fem arribar un seguit d’informacions que us seran útils per 

començar el curs: 

● Abans d’iniciar les classes, els/les tutors/res individuals es posaran en 

contacte amb vosaltres per presentar-se, recordar-vos les indicacions 

comentades al punt anterior i respondre a les qüestions que sorgeixin.  

 

● El dia 14 de setembre s’iniciaran les classes de forma presencial en l’horari 

que relacionem i d’acord amb el grup que us correspongui: 

 

IFE AMIE: 8:25h 

CFGM CAFEMN: 8:25h 

CFGM 1r TAPSD: 15h 

CFGM 2n TAPSD: 16h 

 

● El dia 21 de setembre s’iniciaran les classes de forma presencial en l’horari 

que relacionem i d’acord amb el grup que us correspongui: 

 

CFGS 1r TIS i TEI: 15h 

CFGS 2n TIS i TEI: 16h 

 

● Les reunions informatives es realitzaran amb el tutor/a individual ja sigui 

presencialment o via telemàtica a través d’un enllaç que us facilitarà el 

Tutor/a individual. 

 



    

            I 

Per les famílies dels CFGM de 1r TAPSD i CAFEMN: Des de l’inici de curs 

fins el dimecres 7 d’octubre. 

 

Per les famílies de l’IFE AMIE: Es realitzaran de forma presencial entre el 

dia 3 i el 10 de setembre. Els i les tutors/res individuals contactaran amb les 

famílies per planificar el dia i l’hora. 

 

Per l’alumnat dels CFGS: Les reunions es realitzaran durant l’acollida que 

tindrà lloc a l’iniciar les classes. 

 

 

● Les mesures preventives i pedagògiques que aplicarem durant el curs 2020-

21 les podreu trobar al Pla d’Organització de l'institut, que es troba en 

format provisional a la nostra pàgina web . 

 

● Un resum de les principals mesures preventives que cal seguir son les 

següents: 

○ Abans de sortir de casa cal prendre's la temperatura i que sigui 

inferior a 37,5ºC i assegurar-se que no es tenen símptomes 

relacionats amb la covid-19: 

 
○ No venir a l’institut en cas que es presenti alguna de les situacions 

següents: 

 
 

○ Cal entrar a l’institut per la porta que s’indica als plànols del 

document Pla d’organització de l’institut. Trobareu un cartell indicador 

a cada entrada : 

 

IFE AMIE: 8.25h per l’entrada principal 

https://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/linstitut/protocol-covid-19/
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CFGM CAFEMN: 8:25h per l’entrada principal 

CFGM 1r i 2n TAPSD: 15h pel pati de grava i passadís aula de música 

CFGS 1r i 2n  TIS: 15h per l’entrada del final del pati de grava  

CFGS 1r i 2n TEI: 15h per l’entrada principal 

 

● Rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que hi ha a la porta 

d’entrada a l’interior de l’edifici. Totes les entrades disposen de 2 

dispensadors de gel. 

 

● Portar la mascareta durant tota l’estada a l’institut. 

 

● Totes les aules disposen de gel hidroalcohòlic i desinfectant de 

superfícies: netejar la taula abans i al finalitzar les activitats, seguint 

les indicacions del professorat. 

 

● Ventilar l’aula d’acord amb els torns i indicacions del professorat. 

 

● Rentar-se les mans abans i després d’anar al lavabo i utilitzar el que 

per grup s’indicarà. 

 

● Llençar els residus al contenidor corresponent (s’informarà el primer 

dia). 

 

● Informar al professorat en cas de trobar-se malament. 

 

● Respectar les normes de convivència i seguretat per garantir la salut 

comunitària. 

 

● Signar i lliurar la declaració de responsabilitat que adjuntem en aquest 

correu i que també podeu trobar a la pàgina web. Empleneu només la 

que us correspongui segons sigueu família de l'alumnat menor d’edat 

o alumnat major d’edat. És imprescindible portar-la el primer dia. 

Aquestes informacions i d’altres s’aniran publicant per les xarxes socials. Us 
recomanem que ens seguiu. 
 

Us desitgem salut i un bon curs. 

La direcció del centre 

Manlleu,  8 de setembre del 2020 

 

https://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/linstitut/protocol-covid-19/
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