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Benvolgudes famílies, 
 
El proper dilluns dia 1 de juny s’iniciarà la reobertura de centres a les zones que entrin a la fase                    

2. Aquesta reobertura no implica l’assistència de tot l'alumnat al centre sinó que és              

exclusivament per a fer suport lectiu i d’orientació en els finals d’etapa educativa que suposin una                

titulació (4t ESO, 2n de Batxillerat i 2n de cicles formatius professionals).  

Per això us volem informar del següent: 

 

● Les classes lectives continuaran telemàticament fins el dia 19 de juny. 

● El centre es reobrirà només per als cursos de 4t d’ESO, 2n BAT i CFGM el dia i l’hora                   

que a continuació s’’especifica i només per a fer les activitats que es mencionen.              

Aquestes activitats s’han organitzat a partir d’una enquesta que s’ha passat als alumnes             

on es demanava qui estaria interessat a assistir al centre per a rebre orientació per part                

del tutor o una sessió de preparació per a la PAU. 

● De manera excepcional també es podrà fer atenció personalitzada per part del tutor o              

tutora amb l’alumnat de qualsevol curs i nivell, sempre que no s’hagi pogut realitzar de               

forma telemàtica. El procediment per a dur a terme la trobada es farà mitjançant cita               

prèvia a requeriment del tutor o de les famílies. 

● Per altra banda, hi haurà dos dies en què els alumnes podran venir al centre a recollir                 
el material que tinguin a la guixeta o a la classe. L’entrada serà individual, esglaonada i                

de forma controlada. A l’exterior s’hauran de fer cues seguint les normes de seguretat. 

● En el cas dels alumnes de la Cerdanya haurem d’esperar a veure com evoluciona tot i                

es farà aquesta recollida més endavant quan hi hagi lliure desplaçament entre regions             

sanitàries. 

● A causa de les característiques especials dels nostre centre, que compta amb tres línies              

de transport, i amb un pla de reobertura que contempla l’assistència molt esglaonada de              
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poc alumnat al centre durant el mes de juny, no serà possible de poder oferir el                
servei de transport escolar. 

● Quant al retorn de llibres, es gestionarà des dels ajuntaments i l’AMPA i se n’informarà               

més endavant. 

● Tenim previst fer una tutoria virtual especial el dia 19 de juny per poder acomiadar el                

curs. 

● Per a 4t d’ESO i 2n de Batxillerat es farà un acte de graduació virtual el 18 de juny. 

CURS Dia/  
Hora  DOCENT Nº alumnes AULA ACTIVITAT 

2n BAT Dt 2  
10h Castellà 6 Sala  

actes Castellà Activitats PAU 

2n BAT Dt 2 
11:30h Matemàtiques 6 Sala  

actes Mates Activitats PAU 

CAFEMN Dc 3 
10h Tutora 3 Sala 

actes 

Resoldre dubtes de 
l'avaluació extraordinària 
i/o orientació professional 

4t A Dj 4 
10h Tutor de grup 9 Sala  

actes 
Tutoria individual i 

orientació educativa  

4t B Dv 5 
10h Tutor de grup 11 Sala  

actes 
Tutoria individual i 

orientació educativa  

2n BAT Dll 15 
10h 

Tutors 
individuals 6 Sala  

actes 
Tutoria i orientació 

educativa  

CAFEMN 
BAT 

 

Dll 15 
De 

10h a 
13:30h 

Secretaria 
Direcció 

Només els 
alumnes que 

hagin de 
retornar o 

recollir 
material de la 

guixeta 

Guixetes 

CAFEMN retorn i recollida 
de material i entrega claus 

guixetes. 
BAT recollida de material 

de les guixetes 

Primer 
cicle ESO 

 

Dt 16 
De10h 

a  
13:30h 

Secretaria 
Direcció 

Només els 
alumnes 

que han de 
recollir 

material de la 

Guixetes/ 
passadis

sos 
 

Recollida material i 
entrega claus guixetes 



 

guixeta 

Segon 
cicle ESO 

 

Dc 17 
De10h 

a 
13:30h 

Secretaria 
Direcció 

Només els 
alumnes 

que han de 
recollir 

material de la 
guixeta 

Guixetes/ 
passadis

sos 
 

Recollida material i 
entrega claus guixetes 

  

● Per a poder accedir al centre, caldrà que l’alumnat porti una declaració responsable             

signada pels pares (que rebreu adjunta al correu), on s’indica que compleixen els             

requisits necessaris per a poder assistir al centre amb seguretat. 

● Mesures de prevenció: 

○ Distanciament físic. Entrada gradual de l’alumnat. Grups de 15 alumnes màxim           

i amb una separació de 2m  

○ Rentat de mans i dispensadors de solució hidroalcohòlica a l’entrada del centre  

○ Ús obligatori de mascaretes  

○ Carnet de vacunes 

És important, de tenir present, com s’ha indicat abans, que l’assistència de l’alumnat és              

totalment voluntària i només indicada en els casos esmentats anteriorment. En cas de dubte              

podeu trucar al centre en horari de 10 a 13 hores. 

Cordialment 

Equip directiu 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


