FULL informatiu GROC
INFORMACIÓ CURS 20-21
[setembre 2020 -2- ]
Benvolgudes famílies
Divendres passat us enviàrem informació general del curs que estam a punt de començar. Ara ja us podem
donar informació més concreta.
Com vàreu veure la informació de planificació de setembre enviada el mes de juny ha canviat.
Agrairem que us llegiu amb molta atenció aquest document i els documents adjunts per tenir un inici de curs
el màxim d’organitzat possible.
Per poder dur a terme l’escenari B a 1r ESO, els grups són de màxim 17 alumnes i hi ha 12 grups. Tot
l’alumnat de 1r ESO vendrà a classe cada dia.
Seran presencials amb tot el grup classe: 2n ESO P PMAR, 3r ESO P PMAR, 2n bax A i B i 2n batx C
(aquest darrer amb semipresencialitat torns rotatoris de 5 alumnes cada dia).
També seran sempre presencials les classes amb els grups de Formació Professional Bàsica.
A la resta de grups es farà semipresencialitat dia sí, dia no:
2n ESO: hi ha 8 grups amb semipresencialitat: A, B, C, D, E, F, G, H.
3r ESO: hi ha 6 grups amb semipresencialitat: A, B, C, D, E, F.
4t ESO: hi ha 6 grups amb semipresencialitat: A, B, C, D, E, P-PRAQ.
1r batxillerat: hi ha 3 grups amb semipresencialitat: A, B, C.

DIES de PRESENTACIÓ

La presentació també es farà en semipresencialitat (excepte 1r ESO i els grups de PMAR)
●

1r ESO. Dia de presentació: dilluns, dia 14 de setembre, en diferents torns horaris segons el grup.
Veure
document
adjunt
amb
la
taula
amb
grups
i
horaris
(“organització.presentacions.subgrups.horaris”).

●

2n ESO. Dia de presentació:
○

2n ESO A, B, C, D i P-PMAR, dijous 10 de setembre. La meitat del grup entra a les
08:30h. (GRUP 1) i l’altra meitat a les 11:30h. (GRUP 2). Veure document adjunt
amb la taula amb grups i horaris (“organització presentacions.subgrups.horaris”)

○

2n ESO E, F, G i H, divendres 11 de setembre. La meitat del grup entra a les
08:30h (GRUP 1) i l'altra meitat a les 11:30h. (GRUP 2). Veure document adjunt
amb
la
taula
amb
grups
i
horaris
(“organització
presentacions.subgrups.horaris”).

●

3r ESO. Dia de presentació: divendres, dia 11 de setembre. La meitat del grup entra a les 08:30h.
(GRUP1) i l’altra meitat a les 11:30h. (GRUP 2). Veure document adjunt amb la taula amb grups
i horaris  (“organització presentacions.subgrups.horaris”).

●

4t ESO. Dia de presentació: dijous, dia 10 de setembre. La meitat de cada grup entra a les 08:30h.
(GRUP1) i l’altra meitat a les 11:30h. (GRUP 2). Veure document adjunt amb la taula amb grups
i horaris  (“organització presentacions.subgrups.horaris”).

●

1r batxillerat. Dia de presentació: dijous, dia 10 de setembre. La meitat de cada grup entra a les
08:30h. (GRUP1) i l’altra meitat a les 11:30h. (GRUP 2). Veure document adjunt amb la taula
amb grups i horaris  (“organització presentacions.subgrups.horaris”).

●

2n batxillerat. Dia de presentació: divendres, dia 11 de setembre. La meitat de cada grup entra a les
08:30h. (GRUP1) i l’altra meitat a les 11:30h. (GRUP 2). Veure document adjunt amb la taula
amb grups i horaris  (“organització presentacions.subgrups.horaris”).
Les classes començaran dimarts, dia 15 de setembre, una vegada fetes totes les presentacions.
A quin grup va el meu fill/a?: Dimecres a partir del migdia, acabades les matrícules, podreu veure
el grup del vostre fill/a al GESTIB. També us enviarem al mail corporatiu del vostre fill/a i al dels
pares/mares dels alumnes que cursaran 1r ESO un llistat on, cercant el DNI del vostre fill/a trobareu
el grup classe que li correspon.

ORGANITZACIÓ ENTRADA AL CENTRE

Estan organitzats segons la localització de les aules de cada grup
1r ESO: recorregut ROSA: entrada per les dues portes principals
2n ESO: recorregut VERD: escales entre l’institut i el pavelló
2n ESO P-PMAR: recorregut BLAU: rampa entre l’institut i el pavelló
3r ESO A, B, C, D, E: recorregut VERMELL: pàrquing motos-cotxes
3r ESO F: recorregut VERD: escales entre l’institut i el pavelló
3r P-PMAR: recorregut GROC: porta petita entrada principal
4t ESO: recorregut GROC: porta petita entrada principal
4t PRAQ: recorregut VERD: escales entre l’institut i el pavelló
1r batxillerat i 2n batxillerat: recorregut BLAU: rampa entre l’institut i el pavelló
CFGM tots dos grups: recorregut GROC: porta petita entrada principal
FP bàsica tots dos grups: recorregut BLAU: rampa entre l’institut i el pavelló

DIA de PRESENTACIÓ

Els tutors/es explicaran
●
●
●
●

el funcionament del curs
les normes covid
els recorreguts que, seguint normes covid, han de fer per moure’s per l’institut: entrades,
sortides, patis, bany, canvis d’aula
el llistat del subgrups (GRUP 1 i GRUP 2) per a l’assistència a classe de manera alterna dia
sí, dia no.

Els lliuraran:
●
●
●

els horaris.
l’agenda
dos documents covid oficials que cal portar signats per les famílies el primer dia de
classe. Segons normativa l’entrega d’aquests documents signats és OBLIGATÒRIA.

INICI CLASSES

Dimarts, dia 15 de setembre a les 08:00h.
1r ESO: inici classes tots els grups amb tot l’alumnat.
2n P-PMAR i 3r P-PMAR: inici classes amb tot l’alumnat.
2n Batxillerat A, B: inici classes amb tot l’alumnat.
2n Batxillerat C: inici classe amb absència de 5 alumnes amb torn rotatori diari.
RESTA alumnat (2n ESO, 3r ESO, 4t ESO i 1r batxillerat), mentre duri l’escenari B els torns seran
els següents:
●

GRUP 2: Inici classes, dimarts, dia 15 de setembre a les 08:00h.
Aquests alumnes tornaran a classe el dijous 17, el dilluns 21, el dimecres, 23 i el
divendres 25. I tornarà a començar la roda la darrera setmana de setembre.

●

GRUP 1: inici classes, dimecres, dia 16 de setembre a les 08:00h.
Aquests alumnes tornaran a venir a classe el divendres 18, el dimarts 22, el dijous 24, el
dilluns 28. I tornarà a començar la roda la darrera setmana de setembre.

●
●

FPB: inici classes 29 de setembre
CFGM 1r i 2n : presentació 29 de setembre
○ GRUP 1: dia 29 a les 08:30h. INICI classes: 30 de setembre de manera alterna
(dimecres, divendres, dimarts, dijous.
○ GRUP2: dia 29 a les 11:30h. INICI classes 1 d'octubre de manera alterna: dijous,
dilluns, dimecres, divendres,

Tota aquesta informació està detallada a
(“organització.presentacions.subgrups.horaris”).

les

graelles

del

document

que

us

adjuntam

Cal prendre la temperatura abans de venir a l’IES.
Cal venir al centre sense febre.
Cal venir al centre amb mascareta. És obligatori el seu ús al bus, durant les classes i al pati.

ALTRES INFORMACIONS

Els llibres de fons de llibres es repartiran durant els tres primers dies de classe.
Servei de CANTINA:
●
●
●
●

L’alumnat no tendrà accés a la cantina excepte els grups assignats durant el pati.
A l’hora del pati cada nivell tendrà un mostrador assignat per recollir els berenars comanats.
Els berenars s’hauran de comanar amb anterioritat (es tancaran les comandes a les 19h. del dia
anterior) per whatsapp 682001421, indicant nom, curs i tipus d’entrepà.
No es podrà fer ús de les màquines expenedores d’aigua. només es podran comprar begudes
durant al pati als mostradors assignats a cada nivell; recomanam portar una botella d’aigua de casa.

Si no hi ha canvi de normativa, farem reunions de famílies d’inici curs de tots els nivells la setmana
del 21 al 25 de setembre. Us informarem del dia i hora la setmana vinent.
La Conselleria ha habilitat un telèfon de contacte d’atenció a les famílies per dubtes covid:. Si les famílies
teniu dubtes, de moment les heu de fer arribar al telèfon 900100971. El telèfon d'atenció a les famílies
(900700222) que apareix a l'apèndix 3 de la Resolució de 5 de setembre, encara no està operatiu.
Aprofitam per informar-vos de la conveniència d'instal·lar al telèfon mòbil l'aplicació radarCovid, de la qual
trobareu tota la información en aquest enllaç:

http://www.caib.es/sites/radarcovid/ca/radar_covid/?campa=yes
Adjuntam els següents documents:
●
●
●
●
●

organització jornades de presentació curs 20-21: organitzacio.presentacions.subgrups.horaris 20-21
ruta transport escolar per a les presentacions: llocs de recollida, horaris per subgrups
imatge zones d’entrada per grups
resum protocol covid alumnat
resum protocol covid famílies

RECORDAU:
●
●
●
●

Els subgrups de presentació (GRUP 1 i GRUP 2) poden no ser els mateixos que els subgrups per a
l’assistència a classe. S’informarà a la presentació.
Les classes comencen dimarts, dia 15 a les 08:00 del matí pel GRUP 2
Les classes comencen dimecres, dia 16 a les 08:00 del matí pel GRUP 1
Demà migdia us enviarem al mail corporatiu @iessineu.net del vostre fill/a i al dels pares/mares dels
alumnes que cursaran 1r ESO un llistat on, cercant el DNI del vostre fill/a, trobareu el grup classe
que li correspon.

Si després de llegir les informacions teniu qualque dubte podeu enviar-nos un mail a iessineu@educaib.eu
Aquesta informació també la trobareu a GESTIB famílies i a la web iessineu.net

