
 
 
Benvolgudes famílies,  
 
Us donem la benvinguda al nou curs escolar, un curs que comença amb incerteses però               
que estem convençuts que anirà avançant de forma positiva. Hem organitzat el centre de la               
millor manera possible per poder donar al nostre alumnat la millor atenció i aconseguir que               
tothom se senti a gust i segur. Seguint les directrius de l’autoritat educativa hem elaborat un                
Pla d’organització del curs, que podreu consultar a la nostra pàgina web.  
 
L’objectiu principal és aconseguir la màxima seguretat sanitària a l’hora de fer les             
activitats acadèmiques.  
 
Per això hem establert: 

⇒ Que hi hagi la menor mobilitat possible de l’alumnat pel centre  
⇒ Que s’afavoreixi la màxima ventilació de les aules 
⇒ Que no hi hagi aglomeracions en entrar i sortir de l’edifici 
⇒ Que l’alumnat es renti les mans periòdicament amb gel 
⇒ Que amb l’ús obligatori de la mascareta es redueixi el risc de propagació de virus 
⇒ Que es respecti una distància mínima entre alumnat en les activitats docents 

 
Els curs 2020-2021 començarà el dia 14 de setembre amb les presentacions per part del               
professorat tutor a l’alumnat respectiu. Cada nivell haurà de venir a l’hora convocada i              
seguir les instruccions donades d’accés al recinte que se’ls haurà indicat.  
 
HORARI DE PRESENTACIONS DEL DIA 14 
 
- Alumnat de 1r d’ESO  a les 11.30 

 
        1r ESO A ( aula 101) porta A ( c/ Av. Collada, entrada principal). Tutor : Alexandre 
Garcia 
        1r ESO B ( aula 102) porta A (c/ Av. Collada, entrada principal). Tutora : Rosa Vidal 
        1r ESO C ( aula 103) porta A (c/ Av. Colada, entrada principal). Tutora : M.Jesús 
Gómez 

 
L’alumnat entrarà  per la porta A, el professorat el guiarà cap al pati per la porta 1. Un cop a 
la pista se’ls donarà la benvinguda a l’institut i seguidament els/les tutors/es els aniran 
cridant per grups i els acompanyaran cap a la seva aula.  
 
 
L’ÚS DE LA MASCARETA ÉS OBLIGATORI 
 
Tothom, alumnat i personal del centre haurà de portar mascareta durant les hores d’estada              
al centre. Això vol dir que vindrà amb la mascareta posada de casa i només se la podran                  
treure en els moments de menjar o beure. És important que tot l’alumnat del centre porti un                 



 
mascareta de recanvi en una bossa dins la motxilla, també és recomanable que portin un               
gel hidroalcohòlic.  
 
ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE  
 
Per evitar aglomeració de persones en un lloc del centre i organitzar la circulació dels               
diferents membres de la comunitat educativa hem habilitat dues entrades al centre.  

1. Porta A. Entrada Av. Collada (entrada principal) 
2. Porta B . Entrada c/ Dr. Zamenhof  (entrada a la pista esportiva)  

 
L’entrada per una porta o altra dependrà de l’aula de referència del grup. El dia 14                
s’explicarà a cada grup com ho anirem fent. Un cop al centre també hem habilitat diferents                
portes per entrar a l’edifici (numerades del’1 al 5) perquè l’alumnat es desplaci utilitzant un               
itinerari concret que no provoqui aglomeracions.  
 
A més també hem fet dos horaris perquè les entrades i les sortides del centre siguin                
esglaonades :  

- 1r  i 2n d’ESO: de 8.00 a 14.20 hores 
- 3r i 4td’ESO: de 8.10 a 14.30 hores 
- L’alumnat de batxillerat entrarà de forma majoritària a les 9.00 hores i plegarà a les               

13.30 hores. La resta d’hores es faran de manera telemàtica. 
 
OCUPACIÓ DELS ESPAIS 
 
L’alumnat estarà la major part del temps a la seva aula de referència, que no serà ocupada                 
per cap altre grup. L’alumnat de 1r a 3r d’ESO quan hagin de canviar a una aula que no                   
sigui l’habitual (taller de tecnologia, taller de ciències, gimnàs) serà acompanyat en tot             
moment pel professor/a responsable que els anirà a buscar i els acompanyarà durant el              
desplaçament.  
 
A les aules la separació entre alumnes serà almenys d’un metre durant tota la classe. 
 
Hi ha hagut una dotació extra del departament que ens ha permès desdoblar algunes hores               
en alguns grups, però no totes les hores. Amb aquesta distribució hem aconseguit reduir les               
hores en què hi ha 30 alumnes de mitjana a l’aula. Les optatives de 1r.2n i 3r d’ESO s’han                   
reformulat. En faran tres al curs, de forma trimestrals iguals per a tot el grup. 
 
REQUISITS D'ACCÉS AL CENTRE 
 
Per accedir al centre caldrà complir aquests tres requisits, en cas contrari es trucarà a la                
família perquè torni a casa. 
 
1. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19: febre, tos, dificultat           
respiratòria, malestar, diarrea… o amb qualsevol quadre infecciós. (Sense haver pres cap            
fàrmac).  



 
2. No ser convivents o tenir contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia             
compatible en els 14 dies anteriors.  
3.  Portar posada la mascareta.  
4. Encara està pendent com es prendrà la temperatura, però tota persona que es detecti               
que té més 37,5º graus de temperatura corporal no podrà accedir al centre. 
 
COMPROMÍS DE LES FAMÍLIES 
 
Perquè totes aquestes mesures funcioni, necessitem la participació de tothom. Les famílies            
s’hauran de comprometre a informar el centre de qualsevol incidència de salut de fills i filles                
i evitar la seva presència al centre si es detecta tenir símptomes de tenir covid-19. 
 
Abans de començar el curs escolar les famílies hauran de signar una declaració             
responsable a través de la qual:  
 
- faran constar que són coneixedors de la situació actual de pandèmia amb el risc que això                 
comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada               
moment. 
- es comprometen a no portar a l’infant a l’escola en cas que presenti simptomatologia                

compatible amb la COVID-19  
- a comunicar al centre si el seu fill/a presenta alguns dels símptomes compatible amb la                
covid-19. 
 - que no pateix cap de les malalties següents:  

❏ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport           
ventilatori.  
❏ Malalties cardíaques greus. 
❏ Malalties que afecten al sistema immunitari.  
❏ Diabetis mal controlada.  
❏ Malalties neuromusculars o encefalopatia moderada o greus. 

 
  


