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Benvolgudes famílies 
 
El curs està a punt de començar i seguim amb el covid entre nosaltres. Això comporta una organització                  
distinta i més complexa del funcionament de l'institut. 
En aquests moments us podem informar que, per adaptar-nos a les normes vigents, hi haurà els següents                 
canvis: 
 
Inici de curs amb escenari B. Això implica que : 
 

L’alumnat (excepte 1r ESO)  assistirà a classe en dies alterns (dia sí dia no): 
● A l’institut hi haurà classe cada dia amb la meitat dels alumnes de cada grup,               

seguint horari. Aquests alumnes canviaran cada dia, de manera que els torns seran             
de dues setmanes perquè puguin assistir a totes les classes. Els torns seran els              
següents:  

○ grup 1:  
■ setmana 1: dilluns, dimecres, divendres,  
■ setmana 2 dimarts i dijous 

○ grup 2:  
■ setmana 1: dimarts, dijous 
■ setmana 2: dilluns, dimecres i divendres 

 
● Quan el vostre fill no tengui classe presencial, tendrà deures o tasques que haurà              

de presentar a la propera classe. 
 

El sistema de semipresencialitat al centre, dia sí dia no, en comptes de setmanes alternes, va ser aprovat al                   
juliol pel Consell Escolar amb la participació de famílies, AMIPA, alumnat i professorat. Es va valorar                
positivament el fet que els vostres fills no estiguin a casa una setmana seguida i alternin la presencialitat                  
cada dos dies ja que: 

● facilita l'organització de les tasques d’aprenentatge a casa  
● dona continuïtat de comunicació directa amb els companys i el professorat 
● en cas de dubtes, l’alumnat podrà aclarir-los en 24h. 

 
 
 
 

 
 
ALUMNAT 

● L’alumnat de 1r ESO, en l’escenari B, sempre vendrà a classe, ja que hem augmentat els grups i                  
reduït el número d’alumnes per aula. 
 

●  La resta de nivells tendran presencialitat dia sí dia no, tal com està explicat a l’apartat anterior. 
 

● Hem agrupat l'alumnat en classes segons les optatives escollides per reduir al màxim els              
desplaçaments i canvis d’aula  dins el centre 
 

● Les classes d'Educació Física seran de dues hores seguides a la setmana. 

ADEQUACIÓ A LES NORMATIVES D’EDUCACIÓ i SANITAT 



 
● A batxillerat, la tutoria es farà online dilluns o dimarts a setena hora, excepte que sigui necessària la                  

presencialitat. 
 

● No es faran pràctiques de laboratori, ni de tecnologia. Aquests espais esdevindran aules. 
 

● No es faran desdoblaments amb grups reduïts ni flexibilitats. 
 

● Tenint en compte aquestes circumstàncies actuals, els canvis d'optativa o de grup només es              
faran en cas d'error. 
 

● Les famílies només podran accedir a l'institut i ser ateses si tenen cita prèvia. 
 

● És molt important que les famílies estigueu donades d'alta al GESTIBfamílies. Per donar-vos d’alta              
a GESTIBfamílies teniu la informació a la pàgina web. 

 
 

ESPAIS 
● L’escenari B implica dividir els grups classe en dos, això és complicat en cas dels grups que fan                  

diferents optatives (a partir de 3r ESO). Hem prioritzat les matèries comunes a l’hora de dividir                
grups; per tant és possible que en els torns quinzenals, el nombre d’alumnat per optativa no sigui                 
equilibrat, ni segueixi ordre alfabètic. 
 

● Els espais de l’institut s’han transformat tots en aules-grup (laboratoris, tallers, aules de música o               
plàstica…) 
 

● L'horari del centre queda modificat: cada dues hores de classe hi haurà un pati de 20 minuts, a fi de                    
reduir la permanència en espais tancats. 
 

● El pati estarà zonificat de manera que cada nivell tendrà el seu espai i l'alumnat no podrà accedir a                   
altres zones que no siguin les seves.. 
 

● L'entrada i sortida a les 08:00 i a les 14:00h es farà per diferents accessos i per distints                  
recorreguts per no coincidir diferents nivells. El mateix passarà a les entrades i sortides dels patis.  
 

TREBALL ONLINE 
● Durant el curs i cas de confinament treballarem amb la plataforma MOODLE que depèn de               

Conselleria (AULA VIRTUAL). 
 

● A més de l’AULA VIRTUAL, utilitzarem alguns serveis de Google Suite: correu corporatiu             
d'alumnat i professorat, Drive per alguns treballs col·laboratius i Meet per fer classes online en cas                
de confinament. 

 
MESURES DE PREVENCIÓ 

● Tant l'alumnat com el professorat durà sempre mascareta. 
 

● Un alumne pot venir fora mascareta només si la família, prèviament, presenta a la Direcció del                
centre un document mèdic que informi i acrediti que el seu fill/a no en pot dur per motius de salut.  
 

● A l'entrada es dispensarà a tot l'alumnat gel hidroalcohòlic.  
 

● En cas de canvi de d'aula, aquesta es desinfectarà abans que hi entri un altre grup. 
 

● Tot l’alumnat abans de venir al centre s’ha de prendre la temperatura. Si el vostre fill/a té febre,                  
en cap cas ha de venir a l’institut. 



 
● El centre disposarà d'una aula d'aïllament per al cas de detectar algun alumne/a que presenti               

símptomes compatibles amb covid. En aquests casos la família haurà de venir urgentment a cercar               
el seu fill/a. 
 

El nostre pla de contingència ha estat aprovat pel Claustre, el Consell Escolar, Inspecció educativa i tenim                 
el vist i plau de Sanitat. Aquest document ha estat enviat al correu de les famílies de 1r ESO i al mail                      
corporatiu de tot l’alumnat del curs 2019-20. 

 
És molt important complir les normes per tal de preservar la salut de cadascú i de la comunitat educativa.                   
El no compliment de les normes podrà implicar des d’una sanció fins a la prohibició d’accés al centre. 
 
Tot sabem que, segons l’evolució de la pandèmia, les instruccions van canviant. Ens anirem adaptant a la                 
normativa segons es publiqui per canals oficials. 
 
 
 
La setmana que ve rebreu més  informació:  

● Dimarts encara hi ha matrícula, per tant dimecres podreu consultar a quin grup classe va el vostre                 
fill/a  

● Us explicarem com serà l’inici de curs.  
● Podreu consultar quin dia i hora el vostre fill/a té la presentació del curs.Les presentacions es                

faran en grups reduïts i per ordre alfabètic segons els grups.  
Atenció hi ha canvis de dia i canvis horaris per adequar-nos a nova normativa.  

● dia 10,en diferents franges horàries: 2n eso alguns grups 
4t ESO tots els grups,  
1r batxillerat tots els grups 
 

■ dia 11, en diferents franges horàries: 2n ESO alguns grups 
3r ESO, tots els grups 
2n batxillerat tots els grups 

 
■ dia 14, en diferents franges horàries, grups complets: 1r ESO 
■ dia 29 de setembre, presentació FP bàsica i CFGM 

● FPB: entraran a les 08:00, després de la pressentació , començaran les            
classes. L’alumnat de FPB vendrà cada dia a classe 

● CFGM: 
○ GRUP1: presentació a les 08:30h. 
○ GRUP2: presentació a les 11:30h. 

 La setmana vinent us ho explicarem tot detalladament. 
 

● Us farem arribar el document específic sobre protocol sanitari COVID  
● Altres informacions, documents i canvis que es van produint en el dia a dia 

 
 
Seguim en contacte 


