
 

 

 

 

ORIENTACIONS PER FER UN BON CURS 2020/21 
Un cop aprovat el Pla d’Obertura de centre (POC) pel Consell Escolar us fem              
un resum del més destacat. Recordeu que teniu a la vostra disposició a la web               
del centre tot el document. 

Enguany davant la situació actual de la pandèmia Covid us volem informar            
abans de l’arribada dels vostres fills i filles, el proper dilluns 14 de setembre;              
dels canvis i normes de seguretat que hem preparat per aquest curs tan             
especial. 

Els horaris pel dilluns 14 de setembre són: 

-A les 9h alumnat de Primer de l’ESO. 

-A les 10h alumnat de Segon de l’ESO. 

-A les 11h alumnat de Tercer de l’ESO. 

-A les 12h alumnat de Quart de l’ESO. 

Les prioritats d’aquest POC han estat: 

● Reduir ràtios per augmentar la distància entre l’alumnat. 
● Evitar les aglomeracions a l’entrada i a la sortida del centre. 
● Disminuir la mobilitat de l’alumnat dins el centre. 
● El professorat farà el màxim número d’hores en un únic nivell. 
● Establir un protocol de seguretat sistemàtic (presa de temperatura,         

ventilació i rentat de mans). 

ACCESSOS AL CENTRE I CIRCULACIÓ 

Enguany l’alumnat entrarà per 4 accessos diferenciats: 

● Alumnat de primer per la porta principal del C/Tarragona (Color Groc) 
● Alumnat de segon per la porta d’accés a la cantina del C/Tarragona            

(Color Vermell) 
● Alumnat de Tercer per la porta exterior de la pista poliesportiva situada            

al C/Montjuïc davant de l’Escola Mansuet. (Color Blau) 
● Alumnat de Quart per la porta exterior de la pista poliesportiva situada al             

C/Lleida darrera de l’antic bar del tennis. (Color Verd) 

On cada nivell té un color que el representa, amb un camí pintat amb una línia                
des de l’entrada per on accedeix al centre i per on sortirà del centre, un itinerari                
per l’hora de l’esbarjo i quatre espais classe exclusius del seu nivell. Amb             
aquestes mesures aconseguim que, dins del centre, l’alumnat no es barregi           
físicament amb altres cursos  en cap moment.  
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En els vostres fills i filles se’ls presentarà la circulació pel centre el primer dia.               
Així com la nova organització d’espais, l’horari setmanal i els docents de les             
diferents matèries. Se’ls explicaran les activitats complementàries previstes per         
al curs i un resum de la normativa del centre amb les novetats sobre les               
mesures higièniques i de seguretat per combatre la Covid.  

Resum mesures higièniques: 

● Neteja de mans: A l’arribada i a la sortida del centre educatiu, abans i              
després d’anar al WC, abans i després de les diferents activitats (també            
de la sortida al pati), abans i després de la utilització d’ordinadors.  

● El professorat disposarà de gel hidroalcohòlic per fer la distribució que           
sigui necessària.  

Resum de les normes de seguretat: 

● Els prendrem la temperatura al entrar al centre. 
● S’hauran de netejar les mans tres cops al dia mínim amb gel            

hidroalcohòlic.  
● Mantenir distància de seguretat. 
● Portar la mascareta posada sempre. 
● Màxima ventilació dels espais classe.  

Pel bon funcionament del centre, els 4 accessos s’obriran a les 7.50h i fins les               
8.05h. L’alumnat que arribi tard no podrà entrar per la porta principal. S’haurà             
d’esperar fins a les 9h per entrar. Després les portes romandran tancades.            
Excepcionalment, es permetrà l'accés d'alumnes per motius justificats si         
l'alumnat ve acompanyat fins la porta pel pare/mare/tutor legal ì/o realitza una            
trucada telefònica al centre per informar. En aquest cas l’accés serà per            
l’entrada principal del centre situada al C/Tarragona,26. 
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Les bicicletes i patinets s’hauran de deixar a        
l’aparcament del C/Tarragona,26. No es permetrà la sortida de l'alumnat de           
l´Institut abans de l’hora d'acabament de la jornada lectiva, si no és que el              
pare/mare/tutor legal vingui a recollir-lo.  

ÚS DELS SERVEIS 

Cada nivell utilitzarà un sol espai de serveis del centre. El compartiran nois i              
noies d’un mateix nivell. Seran els serveis més propers a l’itinerari marcat en el              
centre. Concretament els serveis de la planta baixa del centre seran per            
primers i segons de l’ESO, i els serveis exteriors seran pels nivells de tercer i               
quart de l’ESO. Romandran oberts , amb mocadors d’un sol ús i paper             
higiènic.Cal evitar les aglomeracions i evitar-ne l’ús sempre que es pugui. 

CONTACTE AMB EL CENTRE 

Les vies de comunicació que cal utilitzar prioritàriament per contactar amb el            
centre aquest curs NO HA DE SER la visita al centre o la forma presencial.  

Us preguem que contacteu amb nosaltres fonamentalment per tres vies:  

● trucada telefònica al 937779837, 
● o bé amb un correu a inscollbato@inscollbato.cat 
● o bé via l’aplicació iEduca tokk app (per les famílies de primer i/o famílies              

noves els ho explicarem en la primera reunió telemàtica amb el tutor/a) 

Recordeu que trobareu a la web del centre (www.inscollbato.cat) sempre tota la            
informació actualitzada.Us recomanem que us feu subscriptors de la web i així            
qualsevol novetat a la web us l’enviarem automàticament a la vostra adreça de             
correu.Podeu fer-ho des de la web del centre. Cal donar un nom i una adreça               
de correu. Així de fàcil!! 

Enguany les reunions de pares i mares seran telemàtiques per recomanació del            
Departament d'Educació. Utilitzarem l’aplicació de google MEET per fer les          
videotrucades amb el vostre tutor o tutora i també les reunions de pares i              
mares: 

● Dimarts 22 de setembre a les 18h Primer de l’ESO  
● Dimecres 23 de setembre a les 18h Segon i tercer de l’ESO 
● Dimecres 23 de setembre a les 19h Quart de l’ESO 

Us enviarem el link per correu la setmana abans de la seva            
realització.Coneixereu l’Equip Directiu i també el vostre tutor/a i cotutor/a. 

MATERIAL QUE CAL PORTAR  

Serà obligatori l’ús de la mascareta en totes les classes (excepte EF de             
moment i en els moments de més intensitat) i durant l’estada al centre.             
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L’incompliment d’aquesta norma suposarà una sanció i       
reincidir pot suposar l’expulsió del centre durant uns dies. 

També cal portar una ampolla d’aigua per hidratar-se. No hi haurà servei de             
cantina ni de menjador. No funcionaran les fonts del centre. 

Cal portar carregat sempre l’ordinador per l’alumnat de 2n, 3r i 4t i el              
Chromebook l’alumnat de 1r de l’ESO.  

Tot l’alumnat serà obsequiat amb una agenda escolar obsequi de l’AMPA. I tot             
l’alumnat nou al centre rebrà: una samarreta del centre i una funda bock n’roll              
(obsequi de l'AMPA) per millorar el medi ambient. Demanem que no portin            
residus al centre com paper d'alumini, cel·lofana o bricks.  

LLIBRES  

El llistat de llibres es pot trobar a la pàgina web de l'institut. També podeu               
accedir amb el següent enllaç. Es poden adquirir a través de l’empresa            
distribuïdora Iddink que col.labora amb l’AMPA.  

OPTATIVES 

Aquest proper curs, per complir amb les mesures indicades pels Departaments           
d’Educació i de Salut, aquestes matèries estan organitzades per tal que           
l’alumnat no perdi el seu grup-classe (grup estable). Les diferents optatives           
s’aniran treballant a cada grup durant un temps.  

Així, tot l’alumnat de 1r de l’ESO el primer trimestre farà Eines d’internet i a               
partir del segon trimestre podrà fer segon idioma estranger Francès o seguir            
amb les Eines d'internet. 

A 2n i 3r de l’ESO s’impartiran 3 matèries optatives, una per grup-classe             
alternant-les cada trimestre i que cursarà tot l’alumnat excepte aquells que           
hagin triat Francès. Les matèries optatives de 2n són: Antropologia, Eines           
d’internet 2, Tria el teu projecte i Francès. Les matèries de 3r són: Cultura              
Clàssica, Emprenedoria, Tria el teu projecte 2 i Francès. 

A 4t de l’ESO existeix l’opció de preparar-se pel títol DELF tot i no estar cursant                
aquesta matèria dintre del seu itinerari. Les classes preparatòries es realitzaran           
un dia a la setmana en horari de tarda. L’alumnat que estigui interessat caldrà              
posar-se en contacte amb la Coordinadora Pedagògica. 

L’EDUCACIÓ FÍSICA 

L’educació física es realitzarà a l’aire lliure prioritàriament. L’activitat té lloc a            
l’exterior i al mantenir-se els grups estables no serà necessari l’ús de            
mascareta tret d’aquelles activitats on no es respecti la distància de seguretat            
(desplaçaments, vestidors, explicacions…)  
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També es podrà utilitzar el gimnàs compartit amb        
l’Escola Mansuet. Hi haurà un servei de neteja abans de cada ús. Es demanarà              
a l’alumnat que vingui amb la roba esportiva des de casa, evitant així la primera               
entrada als vestidors. Una vegada acabada la classe l’alumnat podrà          
canviar-se de roba en els vestidors fent després la neteja i la desinfecció dels              
bancs per tal que el següent grup entri en les millors condicions. Els vestidors              
sempre estaran ventilats. S’adaptaran els continguts per evitar així al màxim el            
contacte entre l’alumnat i després de cada sessió es desinfectarà tot el material             
utilitzat. 

TRANSPORT ESCOLAR 

L’alumnat usuari del transport escolar haurà d’utilitzar l’itinerari i parada que           
tenen assignats i van comunicar durant la matrícula. L’acompanyant o          
monitor/a responsable de cada autocar portarà el control i seguiment dels           
usuaris assignats en les respectives rutes a partir del dimarts 15 de setembre.             
Els horaris i les parades de transport escolar són a la web del centre.L’ús de la                
mascareta dins el transport també és obligatòria. L’alumnat usuari s’asseurà          
sempre al mateix lloc i respectarà les decisions del monitoratge. 

SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS DE MÚSICA I DANSA  

Totes les sol·licituds de convalidacions s'han de presentar a la secretaria del            
centre durant el mes de setembre, mitjançant el model corresponent adreçat a            
la Direcció, que es trobarà en la mateixa pàgina web de l'Institut, degudament             
signat pel pare/mare/tutor/a legal i adjuntant un certificat de l'escola o           
conservatori que especifiqui el nivell i les hores de dedicació setmanals. La            
convalidació no comença fins que la Direcció no l’ha resolt favorablement i la             
comunica a la família per escrit. Per tant l’assistència a les classes de matèries              
a convalidar és necessària fins a una resolució favorable de la sol·licitud.            
Durant les hores de convalidació, l’alumnat podrà romandre al centre o bé            
sortir, si la família ho autoritza prèviament amb el model que s’adjuntarà a la              
resolució.  

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I SORTIDES ESCOLARS 

Enguany, degut a la situació sanitària, només es realitzarà la sortida de            
l’entorn, ja que aquesta es fa a l’aire lliure i dins de la localitat de Collbató.  

Segons les Normes d’organització i Funcionament de l'Institut, no podran          
assistir a aquesta activitat l’alumnat que hagi estat sancionat.  

UTILITZACIÓ D'APARELLS ELECTRÒNICS DINS DEL RECINTE ESCOLAR  

Degut a la distorsió que comporta la utilització d'aparells electrònics a l´Institut,            
no es permet l’ús de manera lliure ni dur de forma visible qualsevol d’aquests              
aparells (telèfons mòbils, tauletes, càmeres...) dins de les dependències del          
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centre (inclosos els patis). El no compliment d'aquesta        
norma comportarà la retirada immediata de l’aparell per part del professorat. En            
el cas de negar-se a lliurar el dispositiu l’alumnat serà expulsat un dia             
immediatament. Quan en una matèria es requereixin els aparells per a alguna            
activitat acadèmica, el professorat informarà l’alumnat amb anterioritat.  

EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID 19  

● Es portarà l’alumnat en un espai separat d'ús individual. Sala de visites            
situada a la planta baixa que serà la sala Covid. 

● Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’alumnat. 
● En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà al 061.  
● El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de           

la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública 
● En el cas de no trobar-se bé o tenir símptomes no s’ha d’assistir al              

centre.  
● La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP              

de referència. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2,           
l’alumnat i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al            
domicili fins conèixer-ne el resultat. 

● La coordinació amb el centre educatiu la centralitza el director 

Per la situació excepcional actual, és important que abans de sortir de casa es              
valori l’estat de salut de l’alumnat per prevenir possibles contagis.  

Us presentem el document Annex 1 Llista de comprovació de símptomes           
per a les famílies que ens va fer arribar el Departament d’Educació amb             
l’aprovació del Departament de Salut. 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu que el vostre/a fill/a              
vingui a l’institut i que us hi poseu en contacte per comunicar-ho            
telefònicament, correu o bé per l’aplicació iEduca. En horari d’atenció del vostre            
centre d’atenció primària (CAP), poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre           
equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. Si es tracta               
d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 

El primer dia cal portar impresa i signada la Declaració responsable per a             
les famílies d’alumnes d’educació secundària i batxillerat (per a alumnes          
menors de 18 anys). que trobareu annexada. Annex 2. 

Potser no serà el curs escolar que tots volem però si és el curs escolar que                
podem fer. Volem fer-lo 100% presencial i el més segur possible però dependrà             
de tots i totes.Junts ens en sortirem millor. 

 

Bon curs!! 
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Institut de Collbató, 8 de setembre de 2020 
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