
REUNIÓ D’INICI DE CURS
INSTITUT SALVADOR 

VILASECA
1r de Batxillerat 



Inici de les classes

■ Les presentacions dels grups i 

tutors es faran dilluns 14 de 

setembre:

➢ 11:30 – Presentacions de 1r de BAT

■ Les famílies rebran un correu del 

seu tutor/a indicant l’aula a la que 

han d’anar

■ Les classes comencen en l’horari 

habitual dimarts 15 de setembre.



QUINES SÓN 
LES IDEES 
CLAU PEL 

CURS 2020-
21 ?

➢Salut

➢Respecte

➢Protecció 

➢Aprenentatge

➢Suport 

Emocional



Horari escolar

• Les classes comencen a les 8:30 i acaben a 

les 15:00.

• Els alumnes de Batxillerat sempre entren i 

surten per la porta  principal.

• L’entrada dels alumnes de Batxillerat serà a 

les 8:25.

• Aquest curs cal ser molt puntual per evitar 

aglomeracions.

• Durant l’hora de l’esbarjo els alumnes de 

batxillerat poden sortir fora del centre si la 

família ha signat un document autoritzant-ho

Horari 

8:30 – 9:30 Classe 

9:30 – 10:30 Classe 

10:30 – 11:30 h Classe 

11:30 – 12 h Esbarjo 

12 – 13:00 h Classe 

13:00  - 14:00 h Classe 

14:05 – 15:00 h Classe 

 



Grups i aules

CURS -

NIVELL 

-GRUP

NOMBRE 

D’ALUMN

ES

Aula Tutor/a Itinerari

1rA 32 A-107 G. Albes Econòmic

1rB 28 A-110 G. Vilalta Salut

1rC 18 A-02 A.Pàmies Social

1rD
26 Gimnàs R. Frígols

Humanístic i 

Tecnològic

• Aquest curs hem creat un 

grup més de1r de Batxillerat 

per poder reduir el nombre 

d’alumnes per grup.

• Per això hem hagut de 

transformar espais poc 

habituals amb aules, com 

ara el gimnàs.

• La distància de seguretat és 

de 1’5 m



Contacte amb
les famílies

■ Glòria Albes (1r A): 

galbes@savi.cat

■ Glòria Vilalta (1r B): 

gvilalt2@savi.cat

■ Anna Pàmies (1r C): 

apamiesfort@savi.cat

■ Ramon Frígols (1r D): 

rfrigols@savi.cat

És molt important la relació

amb els tutors, sempre que 

tingueu un dubte, o vulgueu

comunicar qualsevol qüestió

respecte els vostres fills/es



Requisits d’entrada al centre

Les famílies hauran de signar i lliurar una declaració responsable indicant: 

1. Ser coneixedores de la situació de pandèmia i que no portaran el seu 
fill/a en el cas de tenir  simptomatologia compatible amb la COVID-19:  
febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...o amb qualsevol altre 
quadre infecciós.

2. No haver tingut contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors.

L’ús de la mascareta higiènica (mínim) serà obligatori per accedir al centre i 
moure’s per qualsevol espai (tant a l’aula, com als passadissos, ...)

En el cas de que l’alumne/a no porti mascareta se li proporcionarà una, però 
l'actitud de falta de protecció i respecte a les mesures tindrà la consideració 
de falta disciplinària, tot i que es tindrà en compte si és esporàdica o 
reiterada.



Mesures organitzatives de protecció

Mesura organitzativa Objectiu Responsable

Entrades i sortides 

esglaonades

Evitar aglomeracions Alumnat / Famílies

Reducció ràtio Reduir contactes interpersonals

Facilitar traçabilitat 

Equip directiu / alumnat

Esbarjos diferenciats Reduir contactes interpersonals Equip directiu / alumnat

Ús de mascareta alumnat No obligatòria en el grup estable 

(excepte “treball per projectes”)

Obligatòria en la resta d’espais

Alumnat/ professorat

Ús mascareta professorat Obligatòria en tots els grups i espais Professorat

Mesures higièniques 

personals

Neteja de mans per evitar contagis Alumnat

Material escolar no 

compartit/residus

Prevenció de contagis Alumnat/ professorat/

Protocol de neteja de centre Protecció i prevenció de contagis Equip directiu



Neteja de mans i de superfícies de contacte

Rentat de mans i desinfecció superfícies de contacte (alumnes)
Hora Rentat de mans Desinfecció de superfícies

8:30 X
Abans de l’esbarjo

11:30 BAT

X X

Després de l’esbarjo

12:00 BAT

X

En finalitzar la jornada 

escolar
X X



Ventil.lació d’espais (aules)

Ventilació
Hora Obertura /tancament de finestres Qui ho fa?

Abans de les 8:30 Obertura Personal neteja

A les 8:35 Tancament Alumnat

Abans de l’esbarjo

11:30 BAT

Obertura Alumnat

Després de l’esbarjo

12:00  BAT

Tancament Alumnat

A les 12:55 Obertura Alumnat

A les 13:05 Tancament Alumnat

A les 15 h Obertura Alumnat

Durant la tarda Tancament Personal de neteja



L’educació física al Pavelló olímpic

• Cal que els pares signin una autorització per desplaçar-

se fins al pavelló.

• Els alumnes hauran de seguir un protocol d’higiene i 

protecció específic.

• Es prendrà la temperatura a tots els alumnes abans 

d’accedir-hi.

• L'activitat física es farà sempre que es pugui amb 

mascareta i sense contacte físic.



El material escolar …

■ No es pot compartir material escolar.

■ Si és imprescindible compartir algun material 

s’haurà de netejar i desinfectar a posteriori.

■ Els alumnes hauran de col.laborar en la neteja

de les superfícies en contacte.



Sortides i activitats

■ Les sortides i activitats fora del centre queden 

condicionades a les instruccions i mesures de protecció 

personal que dictin el Departament de Salut i el 

Departament d’Educació i a l’evolució de la Pandèmia al 

llarg del curs.

■ A hores d’ara és difícil fer una previsió de les activitats que 

es podran fer.



Què passa en el cas que un alumne/a 
tingui símptomes?

■ S’inicia un procés de comunicació amb la família, aïllament i custòdia de 

l’alumne/a.

CASOS 

POTENCIALS

ESPAI HABILITAT 

PER A L’AÏLLAMENT

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIAR-LO FINS 

QUE EL VINGUIN A 

BUSCAR

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

TRUCAR A LA 

FAMÍLIA

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

COMUNICAR EL CAS 

AS SERVEIS 

TERRITORIALS

BAT Sala de juntes 

(1r pis)

Professor/a de 

guàrdia o 

membre ED

Tutor/a grup 

estable o 

membre ED

Directora

• La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència 

per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.

• L’institut ha d’estar informat en tot moment de l’evolució del cas.



Què passarà en el cas d’un positiu 
confirmat al centre?

■ Les decisions en relació amb el tancament de l’activitat

presencial parcial o total del centre educatiu serà el resultat

de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat

sanitària (Departament de Salut i Cap de referència).

■ L’institut té una infermera referent dins del programa “Salut

i Escola” (Cap St Pere)



Què passarà en el cas que es recomani 
un confinament?

■ L’institut ha previst un pla híbrid de semipresencialitat de 
l’activitat lectiva i un pla per continuar les seves activitats 
educatives online.

■ Tenim un entorn virtual d’aprenentage al voltant de les 
googleclassrooms

■ L’aprenentatge i el suport emocional són els elements claus 
d’aquests plans organitzatius alternatius que volen vetllar 
per tot alumnat.



ALTRES INFORMACIONS



Plataforma Ieduca

■ Les famílies rebran cada setmana un 

informe per correu amb les faltes 

d’assistència i les incidències de la 

setmana.

■ Actualitzeu les vostres dades de 

contacte amb els tutors.

■ Les faltes d’assistència s’han de 

justificar.



Casos particulars

■ Si un alumne ha de sortir, per 
exemple per visita mèdica o 
algun altre cas que se sap 
amb anterioritat: la família ha 
d’omplir una autorització, que 
s’ha de presentar al professor 
de classe i al professor de 
guàrdia.

■ Si l’alumne es troba 
malament, sempre es truca a 
la família per a que autoritzi 
la sortida a casa.

■ Si falta el professor d’última 
hora, els alumnes poden 
marxar del centre.

■ Si falta el professor de 
primera hora, s’avisarà als 
alumnes i podran arribar a 
segona hora.

■ En totes les altres hores, 
estaran a classe amb un 
professor de guàrdia.



Telèfons mòbils

■ A classe està prohibit el seu ús si el professor no ho 
autoritza.

■ En alguns casos, el professor pot proposar una activitat 
pedagògica amb el mòbil. S’hauran de seguir les seves 
instruccions.

■ Està prohibit fer tot tipus de fotografies i enregistraments 
sense autorització. Això suposarà una incidència greu, i fins 
i tot, motiu de denúncia.

■ Si no se segueixen les normes, serà motiu d’incidència i 
sanció.



La nostra AMPA
■ Format per un grup de mares i un pare, 

col.laboren en diverses activitats del centre 
com ara el monitoratge de la biblioteca

■ Financien parcialment algunes sortides i 
material didàctic.

■ Fan possible la cooperativa de llibres de 
lectura de català, castellà i anglès

■ Col.laboren en la castanyada, St Jordi i 
altres activitats.

■ Distribueixen el xandall 

■ Lloguen guixetes

■ Correu: 
ampasalvadorvilaseca@hotmail.com

mailto:ampasalvadorvilaseca@hotmail.com


L’AMPA té a disposició guixetes per llogar




