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Benvolgudes famílies, 
 
El curs 20-21 es presenta ple d’incerteses, i un dels primers aspectes que hem hagut de 
tenir present a la nostra organització de centre és tot allò referent a l’emergència 
sanitària que estem vivint. Tota la nostra activitat docent ha de tenir com a marc de 
referència el rigor en les mesures de prevenció, higiene i seguretat que ens recomanen 
les autoritats sanitàries, per tal de garantir l’estat de salut de tota la comunitat 
educativa. 
 
Cada alumne del centre estarà assignat a un grup classe de referència que considerarem 
com el seu grup estable, i estarà ubicat en un espai físic –l’aula classe–, del qual no 
podrà sortir en cap moment sense permís. 
 
És per això que ens hem plantejat la següent relació d’objectius amb la intenció de 

minimitzar riscos sanitaris: 
 

• Minimitzar el contacte entre alumnes de diferents grups estables. 
S’evitarà l’activitat docent, sempre que sigui possible, en subgrups 
d’alumnes provinents de diferents grups estables.  

• Reduir el moviment dels alumnes dins del centre. 
• Minvar l’ús dels espais comuns compartits. 
• Disminuir el nombre de professors que entren en un grup estable. 
• Rebaixar el nombre de grups estables que tingui un professor 

determinat. 
• Utilitzar la menor quantitat d’espais físics possible. 
• Mantenir cada grup estable la major quantitat de temps possible a la 

seva aula de referència. 
 

Amb la intenció d’assolir els objectius anteriors al nostre centre, hem pres les següents 
mesures organitzatives per al curs vinent: 

  
� A tota l’ESO. En cada grup estable, totes les matèries s’impartiran –

sempre que sigui possible–  dins la seva aula de referència. En conseqüència: 
 
- Les matèries instrumentals no es treballaran per agrupaments adaptats, sinó 

al grup estable. 
- Les matèries optatives estaran determinades pel centre i tots els alumnes del 

mateix grup classe treballaran conjuntament les mateixes matèries dins la 
seva aula. 

- Per tal de garantir l’ensenyament de la segona llengua estrangera s’han 
assignat a un mateix grup estable els alumnes que han optat per aquesta 
opció formativa. 

- Els alumnes faran dos patis al llarg del matí, d’un quart d’hora cada un, per 
tal de coincidir menys gent al pati a l’hora de l’esbarjo, ja que estem bastant 
limitats quant a espais. Durant aquest temps, els alumnes no podran 
realitzar activitats esportives, mantindran el seu grup estable en la zona 
assignada del pati, i es relacionaran el mínim possible, en les condicions de 
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seguretat i higiene pertinents, amb la resta d’alumnes, o professors, del 
centre. 

- Cada grup estable tindrà assignat un professor al temps d’esbarjo.  
- Els professors impartiran més d’una matèria, sempre que sigui possible, en 

un grup estable, de forma que minimitzarà el nombre de grups amb els quals 
treballarà. D’aquesta manera es minimitzarà el nombre de contactes entre 
membres de la comunitat educativa. 

- Totes les reunions amb pares, sempre que sigui possible, es realitzaran 
telefònicament o, si fos el cas, per via telemàtica.  
 

� Els alumnes de primer a tercer d’ESO només sortiran de la seva aula per fer 
alguna activitat docent en els següents casos: 
 

- Anar al laboratori en desdoblament de Ciències. 
- Anar al taller en desdoblament de Tecnologia. 
- Anar a Informàtica per fer alguna activitat planificada. 
- Anar al pati o al pavelló en Educació Física. 
- Anar a l’hort, només els alumnes assignats a aquesta optativa. 
- Anar a Religió, només alumnes que han triat aquesta opció. 
- Rebre atenció educativa amb personal de suport educatiu. 

 
Durant tota l’activitat docent, els alumnes hauran de prendre les mesures de seguretat 
–de distanciament i mascareta– pertinents. i s’han de respectar unes normes 

especifiques de convivència condicionades pel estat d’emergència sanitària 

actual, que podem resumir en els següents punts: 
 
✔  Han d’evitar sortir de l’aula sense permís, per tant entre classe i classe no 

podran sortir al passadís i s’hauran de quedar a la seva classe. 
✔  Han d’evitar tocar la maneta de la porta (sempre ho farà el professorat). 
✔  Han de portar el seu propi material de treball. 
✔  No poden tocar ni compartir el material de cap company. 
✔  No poden tocar físicament cap company. 
✔  En un principi només es relacionaran amb els companys del seu grup 

estable. En cas contrari, ha de ser complint les normes de seguretat i higiene 
i amb la supervisió d’un professor responsable. 

✔  Han de mantenir constantment la distància de seguretat amb les persones 
que els envolten, tant companys d’altres grups com professorat. 

✔  Es mouran pel centre amb permís i d’una forma ordenada seguint les 
normes establertes, i sempre portaran mascareta, excepte quan s’indiqui el 
contrari. 

✔  Han de portar la seva pròpia mascareta al centre. En cas d’emergència, el 
centre por subministrar-ne ocasionalment alguna, però si es repeteix la 
situació es podria sancionar l’alumne per no complir les normes de 
convivència. 

✔  Cada alumne guardarà la seva mascareta a la motxilla dins d’una bossa quan 
no l’hagi de dur.  

✔  Han de portar els recursos necessaris per protegir-se de l’aigua en cas de 
pluja quan s’esperin al pati abans d’entrar al centre. 

✔  Durant l’hora del pati, els alumnes hauran de mantenir la distància de 
seguretat amb els membres de les altres classes. 
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✔  Durant l’hora del pati, cada grup classe estable tindrà un lloc assignat que 
haurà d’ocupar durant tot el temps que duri l’esbarjo. 

✔  En cas de pluja a l’hora de l’esbarjo, els alumnes romandran ordenadament 
dins la seva aula, seguint les indicacions del professor de referència. 

✔  Quan un grup d’alumnes hagi d’utilitzar el material de les aules específiques, 
com el laboratori, taller, informàtica i el material d’educació física, s’haurà 
de netejar les mans i el material abans i després de fer servir els diferents 
estris, seguint escrupolosament les indicacions del professor responsable.  

✔  Durant el quart d’hora de lectura diari cada alumne haurà de portar el seu 
llibre de lectura. A la classe no hi haurà “la biblioteca a l’aula”. No es podran 
compartir llibres de lectura ni deixar-los per aquesta finalitat. 

✔  És recomanable que cada alumne porti una ampolla d’aigua; ja que no es 
podrà fer servir la font del centre. 

✔  A l’hora del pati no es  poden fer activitats esportives, entre d’altres, jugar a 
futbol o a rugbi. 

 
L’incompliment d’aquestes normes per part d’un alumne portarà al centre a prendre les 
mesures disciplinàries necessàries per tal de garantir la seguretat sanitària de la 
comunitat educativa. Som en una situació d’excepcionalitat en la qual alguns alumnes 
vulnerables (afectats per malalties respiratòries, asma, diabetis...) han d’estar 
permanentment protegits al centre, i si un company posa en risc la seva salut s’hauran 
de prendre les mesures que siguin necessàries per tal d’evitar-ho. 
 
De forma general, un alumne que no estigui disposat a seguir les normes establertes es 
podria veure privat de l’assistència al centre, ja que en cas de donar-se un cas positiu en 
Covid-19 podria provocar l’expansió de la malaltia, posant en risc la salut dels seus 
companys. Hem de pensar que no respectar les normes, en cas d’algun positiu en 
Covid-19, podria provocar el confinament de més grups estables i professors dels 
necessaris, o fins i tot el tancament del centre. Per això demanem a les famílies la 
col·laboració per conscienciar els seus fills de la necessitat de complir d’una forma 
estricta aquestes normes. 

 
 

Inici de les classes. Curs 2020-2021 

 
Amb l’objectiu de garantir el compliment de la normativa vigent, i per tal d’evitar 
aglomeracions innecessàries de l’alumnat el primer dia de classe, hem decidit fer una 
incorporació gradual de l’alumnat dels diferents nivells educatius. D’aquesta forma 
podrem atendre adequadament tot l’alumnat, i podrem explicar la normativa que s’ha 
de complir abans que el centre estigui funcionant amb tots els nivells educatius. 

 
Els alumnes de 2n d’ESO començaran el dia 14 de setembre, i faran classe de 

10:30 fins a les 14:30 h.  
 
Els alumnes de Bonastre que arribin amb transport escolar, romandran al centre, a 
l’aula de guàrdia, des de les 8.15 fins a les 10.30 h. 
 
El 15 de setembre, els alumnes de 2n d’ESO ja fan classe normal, segons el seu horari 
anual. 
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El primer dia de classe, els alumnes hauran de portar mascareta, llibreta, bolígraf, 
ampolla (petita) d’aigua, llibre de lectura. 

 
Aquest curs acadèmic estarà totalment prohibit portar el telèfon mòbil al centre. Per 
qüestions de seguretat i higiene, no se’n podrà gestionar la custòdia. 
 

Atentament, 

 

 

 

 

Roda de Berà, 3 de setembre de 2020 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Per tal de garantir que el contingut d’aquesta carta informativa ha arribat a 

totes les famílies, agrairem que torneu aquesta pàgina convenientment 

emplenada i signada. 

 

(Es pot fer arribar impresa i signada al tutor/a o enviar-la a aquesta mateixa persona 
signada i escanejada (Se us comunicarà l’adreça de correu el primer dia de classe.) 
durant la primera setmana de curs, és a dir, com a màxim el 18 de setembre).  
 

Jo (nom del pare/mare/tutor legal) ___________________ com a 

responsable de l’alumne/a (nom de l’alumne/a) 

____________________________ que cursa (grup classe) _________ 

al centre Institut de Roda de Berà, he estat informat dels aspectes més 

rellevants que el centre ha detallat en la carta informativa enviada per 

l’equip directiu als pares en relació a l’inici de les classes del curs 2020-

2021. 

 
Signatura:__________________________ 

 

Data:_______ 
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