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PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE L’INICI DE CURS 
2020- 2021 

 Aclariments sobre qüestions i dubtes que sorgeixen per part de les famílies sobre l’inici del 
curs escolar 2020-2021. 

 L’institut començarà el 14 de setembre? 
Sí, tots els cursos d’ESO i Batxillerat. 

 Les classes seran presencials? A tots els grups? 
Sí,  a tots els cursos d’ESO i Batxillerat al 100%. No es contempla l’ensenyament telemàtic 
ni tampoc és una opció que pugui triar la família. 

 Quin horari faran els alumnes? 
L’horari serà l’habitual de 8’30 a 15 h. 

 El dia 14 de setembre, primer dia de classe, hi ha un horari especial que podeu consultar a 
la pàgina web del centre. Aquest dia el dedicarem a presentar el curs i explicar els protocols 
de protecció i seguretat que seguirem a l’institut. 

 Com seran les entrades i les sortides? 
Es realitzaran per tres accessos diferents degudament marcats i en franges horàries 
diferenciades de la següent forma: 

  Porta accés 1 

C/ Domènech Sugrañes i Gras amb 

cantonada c/ de Maria Castillo 

Porta accés 2 central 

C/ Domènech Sugrañes i 

Gras 

Porta accés 3 

C/ Domènech 

Sugrañes i Gras amb 

cantonada Av. Pau 

Casals 

8:30 1r d’ESO 2n  de Batxillerat 2n d’ESO 

8:40 3r d’ESO 1r de Batxillerat 4t d’ESO 
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 L’alumnat haurà de portar mascareta i mantener la distancia de seguretat de 2m entre 
ells. 

És molt important la puntualitat i que cada alumne entri amb el seu torn. Les portes del 
centre es tancaran a les 8’45 h. A partir d’aquest moment ja no s’admetrà  l’entrada de cap 
alumne. 

Les sortides es realitzaran de manera esglaonada per les mateixes portes d’entrada. 

Es controlarà la temperatura en entrar? 

La responsabilitat de prendre la temperatura a l’alumnat és de les famílies. Cap             
alumne pot venir malalt o amb símptomes a l’escola. Els pares haureu de signar una               
declaració responsable en la qual es reflecteix aquest aspecte. 

L’institut disposa de termòmetres de distància i prendrà la temperatura a l’alumnat de             
manera aleatòria al llarg de la jornada escolar i sempre que hi hagi sospita de símptomes                
compatibles amb la COVID-19. 

On trobo la declaració responsable ? Com l’he de 
lliurar al centre? 
Podeu descarregar la declaració responsable a la pàgina web del centre. 

o   Declaració responsable famílies secundaria 

o   Declaració responsable majors 18 anys 

La declaración l’ha de lliurar l’alumnat al seu tutor/a el primer dia de clase, el 14 de                 
setembre. També es pot enviar abans del 10 de setembre escanejada/fotografiada a            
l’adreça corresponent al seu curs indicant a l’assumpte el nom de l’alumne/a. 

1esocovid@institutmartamata.cat 

2esocovid@institutmartamata.cat 

3esocovid@institutmartamata.cat 

4esocovid@institutmartamata.cat 

1batcovid@institutmartamata.cat 

2batcovid@institutmartamata.cat 

https://agora.xtec.cat/institutmartamata/wp-content/uploads/usu281/2020/05/Declaraci%C3%B3-responsable-fam%C3%ADlies-secundaria.pdf
https://agora.xtec.cat/institutmartamata/wp-content/uploads/usu281/2020/05/Declaraci%C3%B3-responsable-fam%C3%ADlies-secundaria.pdf
https://agora.xtec.cat/institutmartamata/wp-content/uploads/usu281/2020/05/Declaracio-responsable-majors-18-anys.pdf
https://agora.xtec.cat/institutmartamata/wp-content/uploads/usu281/2020/05/Declaracio-responsable-majors-18-anys.pdf
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 La mascareta és obligatòria? 

Sí. La mascareta és obligatòria en totes les dependències del centre: pati, passadissos, 
espais comuns i aules. 

L’alumnat haurà de portar una mascareta de recanvi marcada amb el seu nom dins d’una 
bossa o sobre. 

 Com s’organitzaran les classes? Què és un grup 
estable? 
Els alumnes dels diferents nivells s’organitzaran per grups estables. 

 Els grups estables són un grup fix d’alumnes que interaccionen el mínim possible amb la 
resta de grups, per tal de reduir la possibilitat de transmissió potencial del virus i facilitar la 
traçabilitat dels possibles casos que es donin a l’escola. 

Al pla d’obertura de centre teniu una descripció detallada de com s’han organitzat i com               
funcionen. 

Quants alumnes formen un grup estable? 
A secundària no hi ha una ratio establerta pel Departament d’Educació. S’insisteix més en la               
traçabilitat i en què hi hagi la menor interacció possible entre grups que en el nombre                
d’alumnat que el forma. Encara i així, l’institut ha fet un esforç per reduir el nombre                
d’alumnes per grup i la majoria de grups estables estan entre 22-25 alumnes. 

 

 Com s’organitzaran els patis? 
La sortida i entrada del pati es realitzarà de forma esglaonada a l’hora establerta, seguint les                
indicacions del professorat i les rutes marcades. 

El patí es divideix en quatre sectors, un per cadascun dels nivells d’ESO. Cadascun              
d’aquests sectors serà controlat per diferents professors, així com l’accés als banys, que             
será individual. Els límits de cadascun dels sectors seran explicats a les respectives tutories              
i estaran marcats. 

L’alumnat de batxillerat podrà sortir del centre. 
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On s’esmorzarà? 

Al pati, perquè en ser a l’aire lliure fa que el risc de contagi mentre es menja sigui menor. 

Seguint indicacions de salut, la font del pati restarà tancada, a l’igual que la màquina de                
vending. L’alumnat haurà de portar esmorzar i una ampolla d’aigua de casa. 

 

Es podran canviar de roba per fer Educació física? 

Els dies que hi hagi educació física hauran de venir vestits de casa amb la roba esportiva. 

No es canviaran de roba ni es podran dutxar ja que els vestidors restaran tancats. 

 Es podrà deixar material a l’aula (llibres, 
quaderns...)? 

NO. L’alumnat haurà de recollir tot el seu material en finalitzar la jornada i portar-lo 
cap a casa.  D’aquesta manera facilitem la desinfecció dels espais. 

 Com serà la comunicació amb l’institut? 

La comunicació amb el tutor/a serà a través de la intranet del centre. Les entrevistes i                
reunions seran telemàtiques o telefòniques fins a nou avís. En el cas que una trobada               
presencial sigui indispensable aquesta es farà amb cita prèvia amb un sol progenitor. 

  

 Què passa si hi ha un cas de COVID-19 al grup? 
Si tenim sospites o observem que un alumne té algun símptoma, s’haurà de posar              
mascareta quirúrgica i aïllarem l’alumne/a en un espai específic. Avisarem la família i el              
referent COVID 19 del CAP i seguirem el protocol marcat al pla d’obertura. 
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La resta d’alumnes del mateix grup estable podrà continuar amb la seva activitat normal fins               
que es tingui la confirmació o no, de si el cas és positiu. Si ho fos, es procediria al                   
confinament del grup estable. 

  Què passa si es confina un grup? 
El grup haurà de fer la quarantena que determini el Departament de Salut. En aquest 
període, normalment unes dues setmanes, l’alumnat seguirà el curs de manera telemàtica. 

 Què passa si el meu fill/a té febre? 
L’alumne no pot venir a l’institut. Es considera febre una temperatura superior a 37’5º. 
Tampoc pot venir al centre si té algun símptoma compatible amb la COVID-19 (tos, vòmits, 
mal de gola…) 

Truqueu al CAP o al 061 per tal que us informin dels passos a seguir. 

Informeu-ne a l’institut perquè puguem consultar amb el nostre referent sanitari les 
actuacions a seguir. 

  

  

  

Moltes gràcies per la vostra col·laboració 
  

  

  

  

 


