Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Gallecs

A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES I ALUMNES
Benvolgudes famílies i alumnes:
L’Institut Gallecs, en el marc de l’actual situació de pandèmia, ha dissenyat l’estratègia
educativa que doni resposta a les necessitats i als drets de l’alumnat, especialment de
l’alumnat desafavorit i amb necessitats d’inclusió. El Centre estableix el marc d’actuació
pedagògica a partir dels objectius del Projecte Educatiu i de les adaptacions que se’n derivin
en funció de la situació sanitària.
Tots els agrupaments per al curs 2020-2021 s’han fet garantint l’estabilitat i l’estanqueïtat
amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat.
•

L’alumnat de l’ESO s’ha distribuït en agrupaments estables que afavoreixin l’atenció
inclusiva i l’educació emocional. Hi haurà cinc grups heterogenis per a cada nivell. A
4t d’ESO la distribució de cada grup estable es farà segons l’itinerari escollit pels
alumnes, tenint present l’orientació feta.

•

La distribució de l’alumnat a la postobligatòria s’ha establert en grups estables per les
matèries comunes en el Batxillerat i en el Cicles Formatius els desdoblaments es
realitzaran dins del mateix agrupament estable.

Ens retrobarem, de manera presencial, el dia 14 de setembre amb l’alumnat de l’ESO, del
Batxillerat i del Cicles Formatius de Grau Mitjà. En els Cicles Formatius de Grau Superior el
curs començarà de manera presencial el 21 de setembre de 2020.
Us adjuntem el Pla d’Acollida d’Inici del curs 2020-2021:
La durada de l’Acollida serà: a l’ESO de tres hores, al Batxillerat de 2h 15 minuts i per als
Cicles Formatius de 2 hores.
En acabar l’Acollida l’alumnat marxarà cap a casa.
L’Acollida d’Inici de curs es farà a l’aula del grup estable i constarà de: benvinguda de la
Directora, presentació del Tutor/a i l’Equip Docent i la primera sessió de tutoria, on es
treballarà l’àmbit emocional de l’alumnat del grup, la conscienciació de la nova realitat al
centre, mesures de seguretat, neteja, desinfecció i ventilació, segons el Pla d’Actuació per al
curs 2020-2021 per a l’INS GALLECS en el marc de la pandèmia per Covid-19. Aquest Pla es
publicarà a la web del centre properament.
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A nivell organitzatiu s’informarà dels diferents circuïts a seguir per part de l’alumnat a les
hores de les entrades, sortides, esbarjo, lavabos i bar-cantina, així com els protocols a seguir
per assegurar la correcta aplicació de les mesures de desinfecció i seguretat.

Comptem amb la vostra confiança i col·laboració en aquest nou curs que iniciem, ple
d’expectatives, reptes i canvis. Volem demanar-vos també la vostra coresponsabilitat, perquè
sou una peça clau per fer pedagogia de les mesures sanitàries adients a cada moment
segons les indicacions dels Departament d’Educació i de Salut.

Cordialment,
Direcció
Mollet del Vallès, 7 de setembre de 2020.
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