
EL RETORN A  LES         
AULES: 

Preguntes 
freqüents   



0.- Què hem de saber del curs vinent?

Que s’haurà de garantir, d’una manera 
extremadament estricta, les condicions de salut de 
l’alumnat i del personal docent i no docent, d’acord 
amb les exigències de l’autoritat sanitària i de 
l’atenció a la vulnerabilitat d’alumnat, professorat i 
altre personal.

Cal parar atenció abans de sortir de casa.



1.- Què hem de fer abans de sortir de casa?

Revisar el meu estat de salut:
·         Tinc febre o  febrícula?

·         Tinc tos, congestió o  dificultat per respirar?

·         Tinc mal de cap, de coll o dolor muscular?

·         Tinc mal de panxa, vòmits o diarrea?

·         Convisc amb alguna persona que presenti algun d’aquest símptomes?

Si he respost “SÍ” a alguna d’aquestes preguntes , m’he de quedar a casa avisar al 
centre perquè pugui prendre les mesures adients.

 Si he respost “NO” a totes les preguntes sobre el meu estat de salut, puc anar a 
l’Institut. Abans de sortir m’he de rentar les mans, agafar la mascareta (i una de 
recanvi) i recordar que és important mantenir la distància de seguretat amb totes les 
persones que en trobi pel camí o a la porta de l’Institut. 



Cal recordar...

 



2.- Quan comença el curs 2020-2021? 

Està previst que el curs 2020-2021 comenci de 
manera lectiva el 14 de setembre.



3.- Les classes seran presencials o 
telemàtiques?

Seguint les instruccions del Departament,  i en el 
moment de la publicació d’aquest document, el 
curs començarà 100% de manera presencial 
sempre i quan les autoritats sanitàries i el 
PROCICAT no indiquin el contrari. 



4.- Entrarà i sortirà tot  l’alumnat a la mateixa 
hora i per  la mateixa entrada? (I)

No. Està previst que:

·         L’alumnat de 1er d’ESO entri a les 8:00 h  per l’accés del pàrquing.    

·         L’alumnat  de 2n d’ESO entri a les 8:00 h per la porta principal.

·         L’alumnat de 3er d’ESO  entri a les  8:00 h pel pàrquing i el pati.

·         L’alumnat de 4t d’ESO entri a les 7:50 h per la porta principal.  

·         L’alumnat  de 1er i 2n de Batxillerat entri a les 7:50 h per  l’accés 
del pàrquing.



4.- Entrarà i sortirà tot  l’alumnat a la mateixa 
hora i per  la mateixa entrada? (II)

Les sortides seran:

·         L’alumnat de 1er d’ESO surti a les  14:30 h   per l’accés del 
pàrquing.    

·         L’alumnat  de 2n d’ESO surti a les    14:30 h  per l’accés del 
pàrquing.    

·         L’alumnat de 3er d’ESO surti a les   14:30 h pel pati i el pàrquing .

·         L’alumnat de 4t d’ESO surti a les 14:20 h per la porta principal.  

·         L’alumnat de 1er i 2n de Batxillerat surti a les 14:20 h per l’accés 
del pàrquing. 



5.- Hi haurà classes telemàtiques?

No.  Les classes seran presencials però sí que es treballarà amb 
una plataforma digital. Hi ha preparat un horari telemàtic.

 Donat que amb tota probabilitat no es descarta la  possibilitat d’un 
confinament futur, per a la qual cosa hem d’estar preparats per 
realitzar el seguiment lectiu de la manera més normalitzada 
possible. 



6.- És necessari que el meu fill/a tingui 
ordinador? 

Sí. A partir de l’ESO sempre hem aconsellat que els alumnes 
tinguin a casa ordinador amb la finalitat de poder assolir les 
corresponents competències digitals que els hi pertoca. 

Ara més que mai es fa necessari i obligatori el fet que puguin tenir 
accés a eines informàtiques des de casa. 



7.- És necessari que el meu fill/a  tingui un 
ordinador portàtil per portar-lo a classe?

No. Quan el vostre fill o filla tingui la necessitat de treballar amb 
ordinador dins de l’aula, serà el centre qui faciliti aquesta eina i 
espai. Això no treu que si en té i vol se’l pugui portar sota la seva 
responsabilitat. 



8.- És necessari que porti mascareta higiènica i  
de quin tipus?

Sí. Les mascaretes (quirúrgiques o higièniques) estan indicades quan no és 
possible mantenir el distanciament físic de seguretat (1,5 metres). En el cas 
dels infants, no són adequades per sota dels 3 anys. L’alumnat haurà de 
portar la mascareta posada fins arribar a la seva aula.

És obligatori que porti com a mínim una mascareta higiènica quirúrgica  i 
recomanable una de recanvi,  així com  un pot petit de gel hidroalcohòlic pel 
seu propi ús individual. Encara que s’ha modificat a l’ESO la distribució de 
matèries amb l’objectiu de fer grups estables el màxim possible, dins de 
l’aula de grup estable no serà obligatori  tenir-la  posada però quan 
l’alumnat surti de l’aula se l’haurà de tornar a posar. 



9.- El professorat durà mascareta?

Només seran d’ús pel personal docent i no docent dels centres 
educatius quan no es pugui mantenir la distància, ja sigui entre les 
persones adultes o amb els infants. 



10.-  Què farem en cas de confinament? (I)

Dins del possible es continuarà l’activitat lectiva amb la màxima 
normalitat, en un horari especial que es donarà a conèixer. 

Connectar-se serà obligatori ja que es passarà llista i s’informarà 
de les absències.

Recordem que està prohibit enregistrar o fer divulgació del so i les 
imatges produïdes durant a classe, així com molestar o impedir el 
desenvolupament correcte de l’hora lectiva.   



10.-  Què farem en cas de confinament? (II)

Les matèries treballades tindran un seguiment mitjançant les 
plataformes Google Classroom i Moodle. L’alumne haurà de 
lliurar les tasques de manera telemàtica des de casa el dia  i l’hora 
que indiqui el professor/a. 



11.- Podrem anar al pati?

Sí. Les franges horàries de pati es mantindran: 

de 10:00 h a 10:15 h  i de 12:15 h a 12:30 h.  

L’alumnat haurà de portar mascareta posada tan bon punt surti de 
l’aula , durant el trasllat per zones comunes i  durant el pati, així 
com durant el trajecte de retorn a l’aula.  



12.- Es pot compartir material comú dins de 
l’aula?

No. Enguany es recomana no deixar ni compartir material com 
podem ser: estris de treball, calculadores, llibres,  fotocòpies, 
pen-drive... 

El/La professor/-a de cada matèria donarà instruccions respecte al 
material individual que hauran de fer servir  i portar a l’aula. 



13.- Podem llogar taquilles?

No. Aquest any no es pot fer el lloguer de taquilles donat que no 
pot haver-hi lliure circulació pel centre. 



14.- Què han de portar a l’aula els alumnes el 
primer dia de classe?

Un quants fulls DIN A4.

Estoig amb bolígrafs,  llapis i goma.

Tot l’alumnat rebrà l’agenda escolar i una carpeta classificadora. 



15.- Quin és el calendari del curs?
El calendari es publica al web del centre  i informa de:

 les festes locals,

les festes de lliure disposició

 i les vacances. 



 

Bon estiu 
i moltes gràcies 
per la vostra atenció!!!


