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4t ESO 

• Continuem amb les propostes 
telemàtiques (Moodle, Meet...). 
 

• Acompanyament i orientació 
personalitzada:  
Un alumne/un progenitor /tutor-a.   
Cal demanar cita prèvia. 

 
 

IMPORTANT veure totes les 
mesures de seguretat  que 
s'adjunten (*) 

 

• Setmana del 8 al 12 de juny: 
Continuem amb les tasques telemàtiques 
(Moodle, Meet...). 
Possibilitat d’assistir al centre per reunir-se amb el 
professorat o tutors per rebre les darreres 
indicacions de cara a les proves finals. Cal 
contactar prèviament amb el tutor/a per planificar 
la classe. 
Si aquest fos el cas, només hi hauria 15 
alumnes màxim per espai i professor/a. 
 

• Acompanyament i orientació personalitzada:  
Un alumne/un progenitor /tutor-a.   
Cal demanar cita prèvia. 

 
• Setmana del 15 al 19 de juny: 

Activitats i exàmens al centre de forma 
voluntària o de forma telemàtica segons el 
calendari d’exàmens i activitats previst. 

 

 

BATXILLERAT 
 

1r de Batxillerat: 
• Setmana del 8 al 12 de juny: 

Activitats i exàmens finals de forma telemàtica 
segons el calendari previst. 

• Setmana del 15 al 19 de juny: 
Fer treball de TDR telemàticament (Moodle, Meet). 

• Acompanyament personalitzat: 
Un alumne/un progenitor/tutor-a. 
Cal demanar cita prèvia. 
 

 2n de Batxillerat: 
• Setmana del 8 al 12 de juny: 

Classes preparació selectivitat presencials o bé 
telemàtiques.  

• Setmana del 15 al 18 de juny: 
Classes preparació selectivitat presencials o bé 
telemàtiques. 

• Activitats i exàmens  extraordinaris  del 19  al 23 
de juny: 
Exàmens presencials o bé telemàtics segon calendari. 

• Setmana del 29 de juny  al 3 de juliol: 
Classes telemàtiques de preparació selectivitat  

• Acompanyament personalitzat: 
Un alumne/un progenitor/tutor-a. 
Cal demanar cita prèvia. 

• Les classes presencials només podran ser de 15 
alumnes màxim per espai/professor-a. 

 

(*) MESURES DE SEGURETAT 
Requisits per poder venir presencialment a l'escola: Absència de 
simptomalogia  de Covid19, no haver estat positiu durant els 14 dies 
anteriors, no haver estat en contacte amb algun positiu els 14 dies 
anteriors. Que l’alumne no presenti malalties cròniques complexes 
(respiratòries, cardíaques, diabetis...) 

Entrades i sortides esglaonades segons les indicacions que es donin. 
les famílies no podran entrar al centre si no tenen cita prèvia. 
Els alumnes hauran de mantenir una distància entre ells de 2 metres 
Activitats i material individual. No es podrà fer servir material d’altres 
alumnes. Els alumnes tampoc es podran canviar de les taules que tinguin 
assignades. Els alumnes hauran de fer cas de les indicacions de seguretat 
que hi hagi en del centre. En el cas de no acceptar-les, l’alumne no podrà 
assistir al centre durant la fase 2  de desconfinament. 
Ús     de  mascareta   obligatori durant l’estada al centre. 
A aquests efectes, tant pares com professorat hauran de signar 
una declaració autoresponsable. 


