
Benvolgudes famílies, 
 
 
Com ja us vam avançar en l’anterior carta, portem uns quants dies adaptant el nostre institut a                 
un nou funcionament marcat per les mesures de seguretat i els canvis en la manera de                
conviure en un espai que és totalment nou per als vostres fills i filles. Sabem que teniu molts                  
dubtes i l’objectiu d’aquesta comunicació és avançar algunes informacions tot i que, durant la              
presentació del curs, tots aquests aspectes de funcionament seran els que es treballaran a              
l’aula amb el tutor o la tutora de grup. 
 
Us avancem informació important referent a diferents temes: 
 
MATERIAL IMPRESCINDIBLE:  
Cada alumne/alumne haurà de portar el material escolar que necessiti cada dia així com un               
conjunt de coses d’ús individual: 
 

- Mascareta posada i mascareta de recanvi (per si es trenca o es perd). Totes dues               
hauran d’estar en bones condicions. Recordeu que l’hauran de portar posada           
correctament sempre. 

- Una ampolla d’aigua d’ús personal. 
- Una ampolleta de gel hidroalcohòlic per a ús personal. 
- L’esmorzar. Almenys durant el primer trimestre, la cantina romandrà tancada. 

 
 

HORARIS D’ENTRADA I SORTIDA: 
 

CURS-NIVELL-GRUP LLOC D’ACCÉS HORA D’ENTRADA  

I DE SORTIDA 

1r ESO A, B, C, D, E Entrada pista 1 i Escala M26 Entrada 7.50 -  
Sortida 14.25h 

2n ESO A, B, C, D, E Entrada pista 1 i Escala M36 Entrada 7.45 -  
Sortida 14.15h 

3r ESO A, B, C, D, E, F Entrada principal i vestíbul cap a l'esquerra Entrada 7.50 -  
Sortida 14.25h 

4t ESO A, B, C, D, E, F Entrada principal i vestíbul cap a la dreta Entrada 7.45 -  
Sortida 14.15h 

1r BATXILLERAT A,B,C Entrada pista 2 i accés cantina Entrada 7.55 -  
Sortida 14.30h 

2n BATXILLERAT A, B, C Entrada pista 2 i accés cantina Entrada 7.55 -  
Sortida 14.30h 

 
Cal respectar els horaris per evitar aglomeracions. Podeu saber sobre el funcionament del             
transport en el següent punt. 
 



TRANSPORT: 
 

- TRANSPORT DEL CONSELL COMARCAL (ESO, Ullastrell) 
- TRANSPORT INTERURBÀ (ESO I BATXILLERAT) 
- TRANSPORT PRIVAT: per agilitzar les entrades i sortides no es podrà aparcar a             

l’exterior de l’institut, hi haurà un circuït d’entrada i sortida a l’aparcament dels bombers i               
el moment càrrega/descàrrega haurà de ser al més àgil possible. 
 
L’alumnat que ve caminant del nucli urbà de Viladecavalls farà l’entrada per la porta de               
darrere i es dirigirà cap al punt d’accés que tingui assignat. 
 
 

PATI 
Cada alumne/a haurà d’estar amb el seu grup estable i no podrà compartir espai amb els                
altres grups. A cada pati assignat hi haurà una zona delimitada per a cada grup i es                 
comunicarà el primer dia. Hauran de portar la mascareta en tot moment excepte quan estiguin               
esmorzant. L’esmorzar es farà només arribar a la zona de pati assignada i, en acabar, caldrà                
portar la mascareta en tot moment. 
 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/14WaORbn-n8oEl4R8Z5Ua91gNfDGqQeaw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zTbxU4NNkjfjbl1nsjY3VEw9y3p7190x/view?usp=sharing


MATRÍCULA 
A causa del confinament, us vam demanar amb un formulari per tal que confirméssiu la plaça                
del vostre fill/a per al curs 20-21 i que formalitzaríem la matrícula en tornar a l’institut. Durant el                  
dia de la presentació es repartirà la documentació necessària per formalitzar la matrícula i              
hauran de retornar-la al tutor o a la tutora de grup durant la sessió de tutoria de la setmana                   
del 22 al 26 de setembre. 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
És obligatori per a tot l’alumnat menor de 18 anys presentar una declaració responsable com               
la d’aquest Model. Es repartirà el dia de la presentació i caldrà portar-la omplerta i signada                
l’endemà. CAP ALUMNE/A podrà accedir al centre sense aquesta declaració.  
L’objectiu és tenir el compromís de totes les famílies que no vindrà a l’institut cap alumne/a                
que no estigui en condicions òptimes de salut i pugui suposar un risc per al propi alumne/a                 
o per a la resta i que complirà totes les normes d’higiene i salut estipulades per l’institut. 
 
 
TAQUILLES: per motius d’higiene i per evitar aglomeracions als passadissos, aquest any cap             
alumne/a disposarà de taquilla, ni individual ni compartida. Per problemes d’espai tampoc no             
s’han pogut ubicar a les aules. Sabem que requereix un esforç d’organització individual i us               
demanem que col·laboreu a casa si creieu que els vostres fills/filles ho necessiten.  
 
 
 
Som conscients que són molts canvis i molta informació però us volem dir que hem previst                
treballar-los a l’aula amb els vostres fills i les vostres filles per aprendre junts a viure l’institut                 
d’una manera diferent però que ens permeti conviure, aprendre i ensenyar en un entorn segur.  
 
 
 
Que tinguem un bon curs! 
La Direcció 

https://drive.google.com/file/d/1Rvgy6IvQgkEof50lUBEix7ZUvOVtMBkJ/view?usp=sharing

