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Benvolguda família,

Tota la comunitat d’aprenentatge us dona la benvinguda al nou curs escolar:

Iniciem el curs escolar el proper 14 de setembre amb el següent horari d’entrada i sortida:

1r i 2n ESO: accés per la porta principal a les 8.10h molt puntuals. Sortida a les 14.40h per la porta
principal. Recordeu que el dia 14 de setembre la sortida és a les 12.45

3r i 4t ESO: accés per la porta d’emergència del carrer del teatre a les 8.10h molt puntuals. Sortida a
les 14.40h pel mateix lloc. Recordeu que el dia 14 de setembre la sortida és a les 12.45h

1r i 2n de BAT:  accés per la porta principal a les 8.15h molt puntuals. Sortida a les 14.45h per la
porta principal.  Recordeu que el dia 14 de setembre la presentació del curs serà de 12.00 a
13.00.

 Mesures de seguretat al centre:

1. Mascareta obligatòria cobrint nas i boca des de l’entrada al centre fins a la sortida d’aquest.
2. Rentat  de mans obligatori  a  l’entrar,  si  s’utilitza  el  WC,  abans  i  després de l’esbarjo  i  si

s’ocupa un espai diferent a l’aula del grup estable.
3. L’alumnat ha de mantenir la distància de seguretat (1,5m) en tot moment i en els diferents

espais del centre. La distribució de l’aula de cada grup estable respecta la distància física
interpersonal de seguretat.

4. Un cop a l’aula es prendrà la temperatura a tot l’alumnat.
5. El centre vetllarà per la ventilació continuada de tots els espais.
6. L’alumnat no podrà compartir el seu material personal.
7. Cal portar l’aigua de casa. La font del pati restarà tancada.
8. Organització en grups estables de convivència.
9. És necessari portar cada dia una mascareta de recanvi.
10. Obligatorietat del compliment de totes les mesures de seguretat.

 Retorn de dispositius i connectivitat:

El primer dia de classe els estudiants que van disposar durant el confinament de dispositius i aparells
de connectivitat durant el confinament els han de retornar a la secretaria del centre.

 Reunions de mares i pares:

ESO: 16 de setembre a les 17.00 en l’enllaç : meet.google.com/fxx-hmhr-ova

BAT i BATXIBAC: 21 de setembre a les 18.00 en l’enllaç : meet.google.com/fxx-hmhr-ova

 REQUISITS D’ACCÉS A L’INSTITUT:  

1. Declaració responsable:

Les famílies haureu de signar una declaració responsable per la qual us comprometeu a seguir les
normes  establertes  davant  la  covid-19,  mantenir  la  direcció  informada  de  qualsevol  novetat  al
respecte i permetre l’intercanvi de dades personals  entre el Departament d’Educació i Salut amb la
finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos. Rebreu el document
a través de la plataforma escolar Ieduca juntament amb aquesta carta.
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2. El responsable de la coordinació i gestió de la COVID-19 a l’institut és la directora.

La  família  /tutors,  heu  de  verificar,  abans  d’anar  a  l’institut,  l’estat  de  salut  del  vostre  fill/a  i
comprovar que no tingui elevació de temperatura superior a 37,5 ºC ni la nova aparició de cap altre
símptoma  de  la  taula  de  símptomes  (febre  o  febrícula,  tos,  dificultat  per  respirar,  mal  de  coll,
congestió nasal, mal de panxa, vòmits, mal de cap, malestar o dolor muscular).

3. No es pot anar a l’institut, si el noi/noia presenta alguna de les següents situacions:

- Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la covid-19.
- Estar en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
- Conviu amb una persona diagnosticada de covid-19
- Es troba en període de quarantena domiciliària  per haver estat  identificat/da com a

contacte estret d’alguna persona diagnosticada de covid-19.

GESTIÓ DE CASOS

1. Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la
COVID-19 al centre educatiu:

- La persona s’ubicarà a la sala de reunions 3, situada a la planta baixa.
- En tot moment estarà vigilat per un responsable del centre.
- Establirem contacte immediat amb la família per tal que el vingueu a buscar.
- Us haureu de dirigir al vostre domicili i des d’allí telefonar al Centre d’atenció primària

de referència.

2. Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari  escolar  o en dia no lectiu,  heu de
contactar amb el Cap d’atenció primària de referència.

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR:

L’alumnat  transportat  accedirà  al  centre  per  l’accés  corresponent  segons el  nivell  que cursa,  es
dirigirà  a  la  pista  esportiva.  El  personal  PAS  i  un  membre  de  l’equip  directiu  en  realitzarà
l’acompanyament.

SERVEI DE CANTINA:

El servei s’oferirà a l’hora d’esbarjo i a l’hora de dinar. L’accés a la cantina només serà possible a
l’hora de dinar. Durant l’esbarjo es realitzarà des d’una porta d’accés directe al pati exterior.

ESBARJO, dos torns:  3r, 4t ESO: d’11.00 a 11.30   /   1r i 2n ESO: d’11.30 a 12.00

Altres informacions: 

Les famílies  rebreu informació  actualitzada  en tot  moment.  Qualsevol  dubte el  tutor/a  serà  el
vostre/a referent. 
L’equip directiu és a la vostra disposició per allò que us convingui. 
Totes  les  comunicacions,  entrevistes...  es  realitzaran  a  través  de  la  plataforma  escolar  o  via
telefònica. 
Cal demanar cita prèvia per accedir al centre 977609150. Es recomana realitzar els tràmits a través
del correu electrònic i evitar l’accés a les instal·lacions.

Volem aprofitar l’ocasió per agrair-vos la vostra col·laboració. En el context en què vivim hem de
treballar plegats per garantir el dret a l’educació de tots i totes.

Tot anirà bé!
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Equip directiu
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