Benvolgudes famílies,
S’apropa l’inici del curs potser més incert de la darrera dècada, i no convé retardar
més l’anunci sobre el funcionament del nostre institut. L’excepcionalitat sanitària ha
obligat a repensar el servei educatiu cercant adaptacions plausibles, efectives i
conformes amb les noves directrius sorgides arran del CoVID-19. Els canvis i
arranjaments en cada centre havien de recollir-se abans del 23 de juliol en un pla
d’obertura provisional, que tanmateix no podrà esdevenir definitiu fins la primera
setmana de setembre (quan hagi rebut el vistiplau d’inspecció i s’hagi debatut i aprovat
al consell escolar). És a dir, fins el 7 de setembre no podrem oferir una visió completa i
confirmada de les instruccions que regiran el curs 2020/21.
Amb tot, creiem necessari anticipar algunes línies mestres del pla perquè les famílies
pugueu començar a fer les vostres càbales. Heus ací les previsions més rellevants:
•

Compromís escrit. El Departament d’Educació exigeix que de bon principi les
famílies us comprometeu per escrit a: (1) atendre regularment l’aparició de
símptomes de CoVID-19 en filles o fills; (2) comunicar immediatament al centre
tot canvi en la salut familiar que tingui a veure amb CoVID-19; i (3) no dur al
centre fills ni filles si se sospita o es confirma un cas de CoVID-19 al si de la
família. Sense aquest document signat no es permetrà l’accés al centre a
l’alumne/a (podeu descarregar-lo aquí si es tracta de menors de 18 anys, o
aquí en cas contrari; s’admetran documents signats electrònicament que arribin
a través del compte de l’institut).

•

Regulació d’entrades i sortides. S’han duplicat els horaris i els accessos per
a minimitzar contactes entre nivells diferents. L’alumnat està repartit en quatre
subgrups, segons l’accés de referència (entrada principal o pati) i l’horari
d’entrada i sortida (a l’hora en punt o amb uns minuts de decalatge). Tothom
haurà d’aprendre el seu itinerari específic, que també s’aplicarà per a sortir.

A banda de l’esglaonament, es prendrà la temperatura a tot l’alumnat en el mateix
instant d’accedir al centre.
•

Mascareta obligatòria. Tot i l’esforç per a aplicar les múltiples recomanacions
que proposa l’administració, hi ha graus que no podem assolir amb els nostres
recursos. Això ens aboca a la simplificació extrema: mentre romangui a
l’interior del centre, qualsevol persona haurà de dur mascareta.

OBSERVACIÓ: tinguem present que les quirúrgiques sols serveixen durant 3 hores.
Qui en faci servir d’aquest tipus sempre n’haurà de dur alguna de recanvi per a la
segona part del matí o per a la tarda.
•

Material individual. Una recomanació sanitària és no compartir estris de cap
mena: llibres, bolígrafs, regles, tippex, pinzells, compassos, etc. Per tant
s’exigirà que l’alumnat dugui de casa tot el material escolar que s’indiqui a les
matèries.

•

Col·laboració en tasques de neteja. L’alumnat tindrà un rol destacat en la
neteja dels espais (aules, laboratoris, tallers, gimnàs...). No seria raonable, ni
sostenible, pretendre que servei contractat de neteja s’ocupés de repassar-ho
tot després de cada ús. En aquests moments la salut és una qüestió d’ordre
públic i per tant la consciència d’higiene ha de ser compartida, i exercida com
un acte de responsabilitat.

•

Entorn virtual d’aprenentatge. S’ha triat la plataforma moodle com a centre
neuràlgic virtual en cas de confinament. Durant el curs el professorat en farà ús
regular, així que si es produís una altra interrupció de l’activitat acadèmica
presencial es passaria a la telemàtica amb força naturalitat.

•

Reunions d’inici de curs. Els canvis a comentar són tants, i tan urgents, que
hem previst reunions presencials de tutoria la segona setmana de setembre, en
sessió doble per a prevenir aglomeracions. Aquests són els horaris de cada
nivell:
o S1 / S3 / B1 es reuniran dilluns 7 de setembre de 16h a 17h i de 17h a
18h.
o S2 / S4 / B2 es reuniran dimarts 8 de setembre de 16h a 17h i de 17h a
18h.

L’assistència és absolutament recomanable perquè s’ampliaran les informacions
exposades en aquest missatge (incloent consignes definitives), es repartiran els fulls
de compromís CoVID-19, i es lliuraran els noms d’usuaris de iEduca/TokApp (que
només podem facilitar presencialment; llegiu-ho més avall). Us demanem que visiteu
aquest formulari i que feu constar a quina de les dues convocatòries assistireu.
També hem previst una reunió telemàtica amb la direcció el dimecres 9 de setembre a
partir de les 17h, que posteriorment es publicarà en format vídeo a la web.
Altres assumptes destacables, no tan directament relacionats amb la pandèmia:
•

Matrícula. Queden diverses inscripcions per formalitzar. Demanem a aquelles
famílies que encara no ho hagin fet que demanin hora i passin per la finestreta
d’oficines de 9 a 14.30 de dilluns a divendres per tal de completar el tràmit de
matriculació. A les darreres llistes publicades ja vam fer-hi constar l’alumnat
pendent d’acabar el procés.

•

Comunicació via iEduca/TokApp. S’ha contractat un servei de comunicació
complementari a iEduca (que bàsicament informa d’absències, retards o
incidències). A partir de ben aviat les comunicacions del centre us arribaran a
través d’una aplicació que pot instal·lar-se als telèfons mòbils. Ara bé, l’alta al
sistema iEduca/TokApp l’hauríeu de fer amb el nom que el centre us
proporcionarà, per tal d’assegurar que cada família queda ben enllaçada al
nostre banc de dades. Durant les reunions d’inici de curs (anunciades més
amunt) es lliuraran les dades d’usuari a les famílies assistents; la resta hauran
de passar en algun altre moment pel centre a fi d’obtenir aquesta informació.
Recomanem haver-s’hi inscrit com a molt tard durant la primera setmana de
curs, del 14 al 18 de setembre.

OBSERVACIÓ: el nou canal de comunicació permetrà substituir els correus electrònics
massius, rebent avisos i missatges directament al vostre mòbil, però no anul·larà la
publicació de notícies a través de la web.
•

Reutilització de llibres. El programa de préstec de llibres s’ha perfeccionat al
llarg del darrer curs. Els exemplars del programa s’han numerat i se’n valora
l’estat en el moment de lliurar-se i en el moment de recuperar-se. Així, si no es
retornen alguns exemplars o si es detecta un empitjorament més enllà del que
seria raonable, es retindrà una part proporcional del dipòsit. En els casos més
greus es pot arribar a excloure l’alumne/a durant un curs escolar del programa
de reutilització. Aquestes regulacions, amb tot el detall que comporten, es faran

constar properament a les NOFC (normes d’organització i funcionament de
centre).
•

Recordatori llibres S4. Parlant de llibres, aprofitem per a recordar que la llista
del curs 2020/21 publicada a la web va canviar lleugerament el dia 28 de juliol.
La variació afectava únicament els llibres d’anglès de S4B. Ho comentem per si
alguna família es va afanyar a comprar-los i va acabar adquirint el model que
s’ha acabat desestimant.

•

Patinets. Quan va arribar el confinament estàvem a punt d’estrenar un
aparcament de patinets creat pel departament de tecnologia. L’alumnat que
tingui interès a fer-lo servir haurà de sol·licitar-ho a través de la tutoria i
comprometre’s a respectar algunes normes senzilles. Se li assignarà un punt
d’ancoratge numerat, que requereix cadenat per a funcionar (s’ha de dur de
casa). No existeix alternativa: l’alumnat que no s’aculli a aquesta proposta no
podrà acudir al centre amb patinet.

Atentament,
L’equip directiu

