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Benvolgudes famílies, 

  

Abans que res, desitjar-vos que estigueu tots bé.  

Us informem que durant l’estiu hem estat treballant en el pla de retorn al centre, seguint les 

directrius de la Conselleria d’Educació i de Salut. Per aquest motiu, i degut a la situació actual 

de pandèmia, l’organització de l’institut variarà en alguns aspectes que tot seguit 

concretarem. Aquestes mesures es prenen per prevenir el risc de transmissió i afavorir la 

contenció de la infecció per SARS-CoV-2. 

 

ENTRADES I SORTIDES: 

● Durant el curs 2020-21 hi haurà dos accessos d'entrada i de sortida al centre: un serà 

la porta principal, i el segon accés es realitzarà per la porta d’emergència de l’edifici 

nou ubicada al carrer Domènech i Montaner (degudament senyalitzada) 

● Les hores d’entrada i sortida al centre es faran de manera esglaonada. 

● L'alumnat realitzarà les entrades i les sortides al centre per la porta d’accés assignada 

segons el curs al que pertany i seguint l’horari que tot seguit detallem. 

● L’alumnat transportat (resident a Vilallonga i al Rourell) accedirà al centre per la porta 

principal quan arribin amb l’autobús (7.45 - 7.50 h). L’autobús escolar sortirà del 

Rourell a les 7:35 i passarà per Vilallonga a les 7:40 

● A l’entrada es prendrà la temperatura a tothom que accedeixi a l’Institut i serà 

obligatori accedir amb mascareta i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic que hi 

haurà a l’entrada. 

 

CURS-NIVELL TIPUS D’ACCÉS 
HORA 

D’ENTRADA  
HORA DE 
SORTIDA 

1r ESO  Porta principal 7:55 h  14.25 h 

2n ESO Porta principal  8:00 h  14.30 h 

3r ESO  Porta d’emergència de l’edifici nou 7:55 h  14.25 h 

4t ESO  Porta d’emergència de l’edifici nou 8:00 h  14.30 h 
 

1r BAT Porta principal (per l’esquerra) 8:05 h  14.35 h 

2n BAT Porta principal (per la dreta) 8:05 h  14.35 h 

mailto:institutelmorell@xtec.cat


Es prega màxima puntualitat i evitar les concentracions de persones a l’entrada i la sortida 

de l’Institut. 

 

Què heu de tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu? 

 

● L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5 ºC ni haver reduït la 

temperatura amb antitèrmics. 

● L’alumne/a no pot tenir cap d’aquests símptomes: 

-Febre o febrícula 

-Tos 

-Dificultat per a respirar  

-Mal de coll 

-Congestió nasal  

-Vòmits o diarrees  

-Mal de cap  

-Malestar 

-Dolor muscular 

-Alteració del gust o de l’olfacte 

-Calfreds 

 

HORARI D’ESBARJO: 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, es faran torns per sortir al pati: 

 

CURS-NIVELL HORA DE PATI 

1r ESO (amb mascareta) 10:00 - 10:15 i 12:15 - 12.30 (dos patis) 

2n ESO (amb mascareta) 10:00 - 10:15 i 12:15 - 12.30 (dos patis) 

3r ESO (amb mascareta) 11:00 - 11:30 

4t ESO (amb mascareta) 11:00 - 11:30 

1r Bat  (amb mascareta) 11:00 - 11:30 (surten a l’exterior) 

2n Bat (amb mascareta) 11:00 - 11:30 (surten a l’exterior) 

 



MESURES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT: 

 

● L’ús de la mascareta serà obligatori a tot el centre. Per tant, es recomana que 

l’alumnat porti a més a més, de la seva mascareta diària, una altra de recanvi dins 

d’una bosseta. L’AMPA proporcionarà dues mascaretes reutilitzables per cada 

alumne/a, fetes a partir de materials homologats. 

● Per tal de garantir una correcta higiene de mans, hi haurà dispensadors de gel 

hidroalcohòlic a l’entrada del centre i a les aules, per fer el rentat de mans abans i 

després de cada classe. Tot i així és recomanable que cadascú porti una ampolleta de 

gel hidroalcohòlic d’ús personal. 

● Per tal de garantir una correcta desinfecció de l’aula i de les eines compartides es 

facilitaran productes específics per a aquest ús, que s’utilitzaran sempre que es 

produeixi un canvi d’aula. 

● El material d’ús personal ha de ser exclusiu de cada alumne. Cadascú ha de portar una 

ampolla/cantimplora reutilitzable per beure aigua i fer-ne un ús individual. 

● Respecte a la circulació per l’interior del centre, es realitzarà sempre per la dreta 

respectant el recorregut degudament senyalitzat i mantenint la distància de seguretat. 

 

DILLUNS 14 DE SETEMBRE 

 

Els alumnes hauran de ,amb la mascareta posada, a l’hora especificada a sota, depenent del 

curs, i després d’entrar per la porta principal (mesurarem temperatura i faran rentat de mans) 

se’ls acompanyarà a l’aula corresponent on hi haurà la presentació per part dels nous tutors i 

tutores, que es faran càrrec de cada grup. En aquesta sessió s’explicarà tot el funcionament i 

normativa del centre i del grup corresponent així com les noves normes de seguretat i higiene 

a l’institut. Es lliurarà a cada alumne/a el full de la declaració responsable, que heu de signar 

com a pare/mare o tutor/a i caldrà retornar al tutor/a del grup-classe el dimarts 15 de 

setembre. 

 

NIVELL 
ENTRADA  

(Porta principal) 
SORTIDA 

1r BAT 9.00 10.15 

2n BAT 9.30 10.40 

1r ESO 10.00 12.00 

2n ESO 10.30 11.45 

3r ESO 11.00 12.30 

4t ESO 11.30 12.45 



 

L’entrada al centre es farà també per ordre de grups: 
 

1r BAT A: (Itinerari humanístic-social) Aniran a l’aula 19 (edifici 1) 

1r BAT B: (Itinerari científic-tecnològic) Aniran a l’aula 20 (edifici 1) 
 

2n BAT A: (Itinerari humanístic-social) Aniran a la Biblioteca (hall principal). 

2n BAT B: (Itinerari científic-tecnològic) Aniran a l’antiga aula de Visual i Plàstica 2. 
 

1r d’ESO : Tot l’alumnat es dirigirà a les grades de la zona del pati on el Coordinador  Pedagògic 

els informarà del grup assignat i els tutors/es els acompanyaran a l’aula corresponent. 
 

2n d’ESO:  Entraran per ordre de grups. Tenint en compte que les agrupacions del curs passat 

es mantenen i per tant el 1r d’ESO A del curs 19-20 serà el 2n A de l’actual i així la resta de 

grups B, C i D. El nou alumnat i l’alumnat repetidor seran informats del grup assignat abans 

d’accedir al centre.  
 

3r d’ESO: Entraran per ordre de grups. Tenint en compte que les agrupacions del curs passat 

es mantenen i per tant el 2n d’ESO A del curs 19-20 serà el 3r A de l’actual i així la resta de 

grups B, C i D. El nou alumnat i l’alumnat repetidor seran informats del grup assignat abans 

d’accedir al centre.  
 

4t d’ESO: Tot l’alumnat es dirigirà a les grades de la zona del pati on el Coordinador Pedagògic 

els informarà del grup assignat i els tutors/es els acompanyaran a l’aula corresponent. 

 

Si un alumne/a arriba tard, s’haurà d’esperar fins que accedeixin tots els alumnes del nivell i 

serà acompanyat/da per un professor/a fins a l’aula corresponent.  

 

DIMARTS 15 DE SETEMBRE 

 

El dimarts dia 15 de setembre s’inicien les classes, en horari lectiu complet, tal com 

especifiquem al quadre de la primera pàgina. El servei de transport sortirà a les 7:35 h del 

Rourell, passarà per Vilallonga a  les 7:40 h i arribarà al Morell a les 7:50 h. A la tornada es 

farà el recorregut habitual.  

 

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta o suggeriment.  

Properament us convocarem a una reunió virtual per aclarir els vostres dubtes i inquietuds. 

 

Us demanem i al mateix temps us agraïm la vostra col·laboració per al bon funcionament del 

centre educatiu en aquest temps tan incert que estem vivint. 

Desitgem un bon inici de curs per a tothom ! 

 

Molt cordialment, 

L’Equip Directiu  


