Benvolgudes famílies,
Iniciem el nou curs 2020/21 amb força i il·lusió i amb el ferm compromís de donar la millor
atenció al nostre alumnat, i tot això amb tot un seguit de mesures de protecció en relació a la
situació generada per la COVID-19, que faran del nostre centre un espai segur per a tota la
comunitat educativa. Us fem arribar aquesta informació en relació a l’inici de curs i el
desenvolupament del primer dia de classe, que serà el 14 de setembre, alhora que us
recordem alguns punts importants de la nostra normativa de centre.
Us adjuntem també la carta i el document annex per a les famílies que han preparat
conjuntament el Departament de Salut i d’Educació, amb instruccions detallades sobre
mesures de protecció en relació a la COVID-19.
Us desitgem un bon inici de curs, entre tots ho farem possible.
Salutacions cordials,

Maria Jesús Castro Bayona
Directora

INFORMACIÓ D’INICI DE CURS
Dilluns 14 de setembre:
- A les 8:25 hores, els alumnes de 1r i 2n d’ ESO entraran a l’ institut per la porta del
gimnàs (porta lateral), un professor els prendrà la temperatura i accediran a un punt de
trobada al pati amb el nom del seu grup, les tutores estaran allí i un cop tot el grup reunit
accedirà a la seva aula de referència per la passarel·la ordenadament. Cada tutora farà l’
acollida i presentació a l’ alumnat.
- A les 8:25 hores, els alumnes de 3r i 4t d’ ESO entraran a l’ institut per la porta principal
(porta consergeria), un professor els prendrà la temperatura i accediran al pati, a un punt
de trobada amb el nom del seu grup, els/les tutores estaran allí i un cop tot el grup reunit
accedirà a la seva aula de referència ordenadament. Cada tutor/a farà l’ acollida i
presentació a l’ alumnat.
Normativa Bàsica del centre:
- Ús de la mascareta (obligatòria en tots els espais del centre) i mesures de prevenció
i seguretat necessàries marcades per l’ institut per tal de fer front a la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19. Mascareta, rentat de mans i distància. Per això hi haurà
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punts amb solució hidroalcohòlica i punts amb sabó i tovalloles de mans d’un sol ús als
accessos al centre i altres espais.
- És convenient que l’ alumnat porti la seva pròpia botella d’ aigua d’ ús individual.
-El material que utilitza l’alumne també ha de ser d’ús individual.
- L’alumnat en tot moment ha de mantenir-se amb el seu grup classe, dins la seva aula i al
pati on hi haurà zones delimitades per a cada grup classe.
- Per evitar aglomeracions els lavabos tenen aforament limitat.
- S’ha establert un circuit de mobilitat a cafeteria per tal que l’alumnat pugui utilitzar el servei
amb seguretat.
- Ús de mòbils: l'ús del mòbil a l' institut no és permès a 1 r, a 2n i a 3r de la ESO. Si el
professorat adverteix que un alumne/a en fa un ús inadequat, es quedarà el mòbil i el lliurarà
a Cap d'estudis. La família de l'alumne/a l'haurà de venir a recollir.
- Comunicació amb la família: sempre que l'alumne/a hagi de posar-se en contacte amb la
família, ho ha de fer a través dels telèfons del centre per tal que el centre en tingui
constància. En cas que la família hagi de recollir l'alumne/a en horari escolar, cal que ho faci
personalment i que registrin la sortida a consergeria.
- Sobre educació Física: L’alumnat haurà d’assistir a la classe d’educació física vestit amb
l’equipament des de casa, no es podrà fer ús dels vestidors.
- Activitats Extraescolars: Queden suspeses inicialment pel que fa al 1r Trimestre d’aquest
curs.
Els tutors/res faran l’acompanyant dels vostres fills/es i estaran en tot moment a disposició
vostra per correu electrònic o mitjançant trucada telefònica per a qualsevol incidència.
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