
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING 

BEFORE EXAMS

CLASSES (SENSE O AMB
CONFINAMENT)

Sense confinament
Classes presencials i grups de
convivència estable (disminueix la
interacció entre alumnes de
diferents grups). Projectes 1r-3r
ESO: la majoria es faran en el grup
estable. Batxillerat: grups-classe
per modalitats.

Confinament de grup.
Classes  i activitats telemàtiques:
videoconferències (Google meet i
Classroom). Reforçament de les
tutories. 

PLA D'OBERTURA
(CURS 2021/22)

 

INS MONTBUI

ENTRADES I SORTIDES

1r ESO: 8:05-8:10 i 14:30 (C/la Tossa)
2n ESO:8:05-8:10 i 14:30 (C/Lope de

Vega)
3r ESO: 8:00-8:05 i 14:25-14:30 

(C/Lope de Vega)
4t ESO: 8:00-8:05 i 14:25-14:30 

(C/La Tossa)
Batxillerat i PFI: 8:00-8:05 i 14:30 
(C/ de la Mercè i C/Lope de Vega) 

 
Tancament portes: 8:10 

 

ESPAIS 

Desplaçaments dins el centre: codi
de colors per nivells. 
LÍNIES: indiquen sentit per
anar/tornar del pati. Poden
travessar-se a les entrades (matí) i
sortides (migdia).
FLETXES. Passadissos: indiquen el
sentit per anar o tornar dels patis.
Pot no ser el mateix camí de les
entrades (matí) i sortides (migdia).
Davant WC: indiquen quin nivell pot
entrar-hi.

Punt de trobada (1r, 2n i 3r ESO).

COMUNICACIÓ AMB
FAMÍLIES

Informació a la pàgina web.
El seguiment (assistència, retards,
incidències...) es pot fer a través
d'iEducació i  aplicació de mòbil
TokApp.

Reunions (d'inici de curs i amb
tutor/a) presencials o
telemàtiques en funció de
recomanacions PROCICAT.

MESURES HIGIÈNIQUES

Per accedir al centre caldrà portar
emplenada i signada una
declaració   responsable i
mascareta.

En cas d'oblit o necessitat de
reposició, hi haurà mascaretes a
Consergeria (0,50 euros/unitat).

Cal mantenir la distància i
netejar-se les mans amb hidrogel. 

Es recomana portar un pot
d'hidrogel i una mascareta
addicional. 

Ventilació aules: 8:00/8:05, 10:00-
10:20, 12:20-12:30 i 14:25/14:30. 

PATIS-ESMORZAR

Horaris habituals: 10:00-10:20 i i
12:20-12:30. L'alumant esmorzarà
a classe els 10 i 5 minuts abans de
cada pati per assegurar que al pati
porten mascareta. Si plou el pati
es farà a l'aula.

 

https://agora.xtec.cat/iesmontbui/
https://agora.xtec.cat/iesmontbui/wp-content/uploads/usu145/2021/07/declaracio_responsable_2021_2022.pdf

