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Benvolgudes famílies, 

Si el 8 de juny es declara la Fase 2 a Badia del Vallès, l’Institut farà activitats de suport 
lectiu presencials del 8 al 19 de juny.  

En què consisteixen aquestes activitats? 

 Suport lectiu i d’orientació pels cursos terminals (4ESO, 2BAT i 2CF). 
 Acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 

Condicionants per aquestes activitats: 

 15 alumnes com a màxim per classe (4 m2 / alumne). 
 Entrada escalonada a l’institut per grups classe cada 15 minuts. 
 Respecte a la distància social (1,5 m) entre persones. 

  

Per tant, l’aforament de l’Institut queda reduït a la meitat (50 %). Els alumnes que 
tindran preferència seran: 

1) 2n de Batxillerat que es presentin a les proves  PAU (selectivitat). 

2) Alumnat de 4t ESO, que tinguin assignatures pendents i s’hagin de presentar a la 
convocatòria de proves extraordinàries. 

3) Alumnat de 4t d’ESO per rebre orientació acadèmica i professional.  

4) Alumnes de 2n de cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior.  

5) Alumnes d’ESO que els seus pares/mares/tutors treballin presencialment i que 
aquests no puguin conciliar el seu horari laboral amb l’horari de l’Institut. 

6) La resta d’alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO que tinguin assignatures pendents i s’hagin 
de presentar a la convocatòria de proves extraordinàries. 

  

Per tot això, per poder planificar el moviment d’alumnat, us demanem que escriviu al 
vostre tutor per tal sol.licitar de que el vostre fill/filla assisteixi a les classes presencials. 

Heu de tenir em compte que:  

 L’assistència a l’Institut (8-19 juny) és voluntària. 

 Es mantindrà la docencia telemàtica per als alumnes que no assitesixen al centre de 
forma presencial. 
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 La sol.licitud d’assistència s’ha d’entregar, com a màxim tard, el 29 de maig a les 
23h59. 

 Cada grup classe tindrà una hora exacta d’entrada i sortida (per exemple: entrada de 
9h a 9h15; i sortida de 13h30 a 13h45). L’alumne/a que no arribi puntualment a 
l’institut, no es podrà entrar durant aquell dia.  

 

 

 

 

La Direcció 

Badia del Vallès, a 26 de maig de 2020 

  

  

  

  

  

 


