Benvolgudes famílies,
Ens adrecem a vosaltres per informar-vos dels elements més importants de l’organització
d’aquest nou curs 2020/21.
El curs s’iniciarà de manera presencial el proper 14 de setembre seguint un horari
excepcional d’acompanyament emocional i retrobament dels diferents grups amb el seu
professorat.
Us indiquem l’horari i les instruccions d’aquest primer dia del curs 20/21 on explicarem a
l’alumnat els canvis organitzatius i les condicions sanitàries que hauran d’aplicar. L’objectiu
és garantir al màxim la seguretat sanitària de la nostra comunitat educativa a través del Pla
d’organització per al curs 2020/21 en el marc de la pandèmia del Covid-19. Aquest Pla
d’organització es penjarà a la pàgina web tan bon punt sigui aprovat pel Consell Escolar del
Centre el proper 7 de setembre.
La nostra prioritat és garantir al màxim les condicions higièniques de tota la comunitat
educativa. Només si assumim la nostra responsabilitat individual, ja sigui com a famílies o
com alumnat, podrem desenvolupar el curs 20/21 dins la nova normalitat que la pandèmia
ens ha imposat.
Tenim moltes ganes de retrobar el nostre alumnat i restablir els vincles per seguir aprenent i
creixent plegats.
Us agraïm per avançat la vostra col·laboració en el seguiment de les instruccions d’aquest
inici de curs.
Equip Directiu

Les mesures per a la prevenció de contagis se centraran en els següents principis bàsics:
-

-

Limitació de contactes. L’alumnat anirà arribant al centre a l’hora indicada i haurà
de dirigir-se a la seva aula segons quadre informatiu.
En el cas de l’alumnat de 1ESO, la rebuda es farà al Fòrum del centre on els tutors
de cada grup els cridaran segons llistat i els acompanyaran fins a la seva aula.
Important: l’alumnat ha d’entrar al recinte sol i evitant les aglomeracions a
l’exterior.
Distància personal: Fins arribar a la seva aula es mantindrà la distància de
seguretat interpersonal d’1m.
Ús de mascareta quirúrgica obligatòria. No es podrà entrar sense portar-la i s’haurà
de mantenir durant tota la jornada.
Rentat de mans: a l’entrada de l’aula hauran de fer rentat de mans amb gel
hidroalcohòlic.

14 de setembre
GRUPS

HORARI

AULES

1r. i 2n. Batxillerat

8 a 10h.

B1A - 3.5
B1B - 3.6
B1C - 3.7
B2 - AD 3

3ESO i 4ESO

9 a 11h.

3A - 2.5
3B - 2.6
3C - 2.7
3D - 2.8
3E - 2.16
3F - 2.17
3G - 2.18
3H - 2.19
4A - 2.1
4B - 2.2
4C - 2.3
4D - 2.4
4E - 2.9

1ESO i 2ESO

12-14h.

2A - 1.7
2B - 1.8
2C -1.9
2D - 1.10
2E - 3.1
2F - 3.2
2G - 3.3
*L’alumnat de 1ESO haurà
d’esperar al Fòrum
d’entrada on se’ls
acompanyarà a la seva
aula.

15 setembre (horari normal de 8 a 14,30h.)

