
Benvolgudes famílies, 

 

Després d’un tercer trimestre condicionat per l’estat d’alarma ocasionat per la situació sanitària degut al 

COVID-19, hem arribat al final de curs i us enviem instruccions perquè els alumnes puguin entrar a 

l’institut a recollir el material que hi tenen, entregar els llibres de socialització o ajut de coordinació i 

lliurar les notes finals. 

Amb la finalitat de garantir la salut dels vostres fills i del professorat us demanem que seguiu les 

instruccions i els horaris establerts. Cal ser molt puntual per no interferir en l’organització general i 

evitar acumulacions de gent. 

1r. Durant els dies 25 i 26 de juny en horari específic per grup, detallat en aquest comunicat els i les 

alumnes podran accedir al centre per poder recollir el material que tenen a l’aula, lliurar les notes 

oficials i, si és el cas, retornar els llibres de socialització o ajut de coordinació. 

2n. Abans de venir al centre els alumnes han d’enviar al seu tutor la declaració responsable signada pels 

pares, d’acord amb el model següent: 

Nom del document Descarregar Més 
informació 

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes 
d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles 
formatius (per a alumnes menors de 18 anys) 

.A817  

Portal 

Declaració responsable d’alumnes majors de 18 
anys (batxillerat i altres ensenyaments) 

.A820  Portal 

 

3r. Per accedir al centre els alumnes han de portar mascareta i entrar per la porta adjudicada al seu curs 

i seguir les indicacions que se li donaran.  

4t. Els alumnes que tenen els llibres socialitzats per l’AMPA han de portar els que tenen a casa dins una 

bossa de plàstic tal i com us han detallat en les instruccions que heu rebut de l’AMPA i afegir els que 

tingueu a l’aula i l’albarà pertinent .A la bossa cal escriure el curs actual 1r ESO, 1r ESO Reforç, 2n ESO... i 

dipositar-los a les gàbies situades davant consergeria al sortir del centre. 

 Veure https://agora.xtec.cat/iescanjofresa/categoria/ampa/ 

El retorn de llibres dels alumnes de 2n Batxillerat que els necessitin per les PAU es farà després. 

6è. Els alumnes que tenen els llibres cedits per ajuda de coordinació han de deixar-los a la taula del 

professor del seu curs en una bossa tancada i seguint les instruccions del seu tutor o tutora. 

Per qualsevol dubte o qüestió dirigiu-vos al tutor o tutora del grup. 

Salutacions cordials 

Maria Antònia Parera 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/coronavirus/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/coronavirus/
https://agora.xtec.cat/iescanjofresa/categoria/ampa/

