
 

  

Benvolgudes famílies i alumnat, 

S’han acabat les festes i ara toca preparar el retorn a l’activitat lectiva pel proper dilluns 11 de                  
gener. Desitgem que gaudiu de salut i us sentiu motivats/des per continuar el segon trimestre de                
curs. 

Malauradament, la pandèmia no ens dona treva i començarem amb més restriccions de les que               
vam acabar. Per això, us demanem que sigueu molt curosos/es a l’hora de mantenir les mesures                
de prevenció que estem aplicant des de l'inici de curs: 

✔ No porteu els/les vostres fills/es o no vingueu a l’institut si presenteu símptomes             
compatibles amb la covid. 

✔ En cap cas podeu venir si esteu en situació d’aïllament per un resultat positiu a la                
PCR de menys de 10 dies o esteu en quarantena per contacte directe amb un/a               
positiu/va. 

✔ Adreceu-vos al CAP per qualsevol dubte o consulta relacionada amb la salut. 
✔ Recordeu l’entrada que us correspon a l’hora d’accedir a l’institut.  
✔ Renteu-vos les mans amb el gel hidroalcohòlic que trobareu a l’entrada o a la              

mateixa aula. 
✔ Porteu sempre la mascareta ben posada. Ha de tapar el nas i la boca. 
✔ És recomanable que l’alumnat de formació professional del torn de tarda empleni            

el certificat d’autoresponsabilitat i porti imprès l’horari de classe aquells dies que            
acaba la darrera hora. 

També us informem que les activitats extraescolars s’han cancel·lat. Per això, no es farà piscina ni                
fotografia.  

Els francès de 1r i 2n d’ESO continuarà impartint-se d’acord amb l’horari i l’agrupació que facilitarà                
el professor corresponent. També l’estudi assistit es tornarà a l’horari de novembre amb             
l’agrupació següent: dilluns, els de 1r ESO, dimarts, els de 2n ESO, dimecres, els de 3r ESO i                  
dijous, els de 4t ESO. El que no variaria seria batxillerat perquè ja venen per separat (dilluns, 2n                  
BAT B; dimarts, 2n BAT A; dimecres, 1r BAT B; dijous, 1r BAT A). 

A la darrera carta que us vam enviar us demanàvem l’opinió sobre diferents aspectes, tant               
organitzatius com metodològics. Podreu consultar el resultat al butlletí que rebreu aviat, on també              
us informarem de les activitats planificades per a la setmana vinent. 

Recordeu que podeu seguir-nos a les xarxes i a través de la nostra pàgina web. 

Rebeu una salutació. 

Cordialment, 

 

L’Equip directiu. 

 

Manlleu, 8 de gener del 2021. 

https://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/

