
  INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES  

OBJECTIUS  

• Mantenir l’Institut obert per tal de realitzar les classes presencials. 

• REDUIR els possibles contagis i facilitar la traçabilitat dels casos.  

• Protegir a l’alumnat i a les seves famílies, també a tot el professorat i 
personal del centre i a les seves famílies. 

• Que els adults siguem model d’actuació per tot l’alumnat. 

• Inculcar hàbits i normes saludables 

• Ser comprensius i implicar-nos activament en els protocols de 
prevenció de la salut. 

És la responsabilitat de tots aconseguir-ho!! 

 

ABANS 
D'ACCEDIR AL 

CENTRE

SIGNAREU UNA DECLARACIÓ RESPONSABLE 

(us la farem arribar) 

Respectar estrictament els 

HORARIS D'ENTRADA ESTABLERTS, 

sense retards i mantenint la 

distància de seguretat a l'exterior 

de l'escola.

Cada matí, abans de sortir 

de casa, PRENDRE LA 

TEMPERATURA (ha de ser 

inferiors a 37,5ºC) Si es 

superior, seguir el protocol 

establert de comunicació 

immediata al vostre CAP de 

referència i a l'Institut. 



 

 

 REUNIONS INICI DE CURS : TELEMÀTIQUES 
 

 REUNIONS de seguiment de l’alumnat AMB EL TUTOR/A pel CORREU DE 
TUTORIA i/o si s’escau per telèfon. 
 

♦ En cas d’aïllament d’alumnat individual, en grups d’alumnat o de tot el 
centre, mantindrem la FUNCIÓ EDUCATIVA DE FORMA TELEMÀTICA 
amb les eines que haurem donat a conèixer, els dos primers dies de curs, 
a l’alumnat. L’Institut té preparat un pla de contingència per fer front a 
aquesta situació des del primer moment. 

                                                                                                                  

 

Cal que entre totes i tots conscienciem als nois i les noies de la necessitat de 
seguir les mesures obligatòries definides a cada moment. El contrari pot 
considerar-se un comportament perjudicial per a la salut. Des del centre 
vetllarem i insistirem perquè els comportaments esdevinguin hàbits. 

                                                                                                                         

                                                                                                                                       

  

 

 

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

SUPORT DE LES FAMÍLIES 

Arribar al centre havent-se pres la TEMPERATURA 
corporal a casa  

 

L’ús de LA MASCARETA és obligatori durant tota la jornada.  

Cal dur una mascareta de recanvi (a l’estoig adequat que els 
facilitarem) 

RENTAR-SE les mans amb GEL HIDROALCOHOLIC a les entrades i les 
sortides del carrer i del pati , també quan vagin al wc i sempre que convingui 



 

 

 

CURS- NIVELL- GRUP PORTA ACCÈS HORES ENTRADA I SORTIDA 
1r ESO (A, B, C)  
amb mascareta 

PORTA (HALL) CONSERGERIA 
Entrada 8:40 – Sortida 15:00 

2n ESO (A,B, C, D) 
 amb mascareta 

PORTA EMERGÈNCIA del final del 
centre amb entrada al Camp 
Escolar (porta reixada) 

Entrada 8:40 – Sortida 15:00 

3r ESO (A, B, C, D) 
 amb mascareta 

PORTA EMERGÈNCIA del final del 
centre amb entrada al Camp 
Escolar (porta reixada) 

Entrada 8:30- Sortida 14:50 

4t ESO (A, B, C) i Aula Oberta 
amb mascareta 

PORTA PRINCIPAL (accés directe 
cap al primer pis per escala 
propera a aquesta porta) 

Entrada 8:40 – Sortida 15:00 

1r BATX (A, B, C, D)  
amb mascareta 

PORTA PRINCIPAL (accés directe 
cap al primer pis per escala 
propera a aquesta porta) 

Entrada 8:30 – Sortida 14:50 

2n BATX (A, B, C)  
amb mascareta 

PORTA (HALL) CONSERGERIA 
(accés al primer i segon pis per 
escala propera) 

Entrada 8:30 – Sortida 14:50 

 

 

 

 

 

ENTRADES i SORTIDES i MARC HORARI 



 

 

 

o Portar MATERIAL ESCOLAR D’ÚS PERSONAL: estoig, ordinador, .... 
 

o Portar AMPOLLA D’AIGUA 
 

o A l’ESTOIG que facilitarem al centre hi ha: una mascareta i una botella per 
posar-hi el gel hidroalcohòlic (per si el necessiten en un moment donat). 
Cal portar la mascareta neta cada dia i una de recanvi dins l’estoig. 
 

NOTA IMPORTANT: les indicacions d’aquesta infografia són instruccions rebudes 

des del Departament d’Educació. Per tant, poden estar sotmeses a qualsevol 
canvi que les autoritats competents ens marquin segons l’evolució de la 
pandèmia. A la nostra web tenim a la vostra disposició el Pla d’Organització per 
al curs 2020-21, amb totes les concrecions i normatives de funcionament.  

També donarem el primer dia una infografia amb les informacions bàsiques a 
tot l’alumnat. 

 

RECOMANACIONS 


