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Benvolgudes famílies, 

  

Primer de tot, desitgem que hàgiu passat un bon estiu. Com ja sabeu el curs passat va acabar d’una manera 

molt diferent a causa de la COVID-19. Aquest nou curs se’ns presenta ple de reptes i canvis que hem de 

tirar endavant entre tots i intentar, en la mesura del possible, prioritzar l’activitat lectiva presencial. Tot i 

aquestes noves mesures, des de l’institut procurarem seguir donant resposta, acompanyament i una oferta 

educativa de qualitat a tots els alumnes.  

  

Així doncs el proper dia 14 de setembre comença l’activitat escolar i tenint en compte les instruccions 

rebudes per part del Departament d’Educació i de Salut, hem adaptat alguns aspectes organitzatius a les 

noves mesures sanitàries. No obstant això, perquè tot funcioni, l’aspecte més important és la conscienciació 

i la responsabilitat individual cap a tots aquests canvis.  

  

Algunes d’aquestes mesures les trobareu a la circular informativa que us adjuntem en aquest correu 

electrònic i que cal que llegiu amb atenció. També podreu trobar tota la informació a la pàgina web de 

l’institut, on en pocs dies, una vegada rebem les darreres instruccions dels Departaments d’Educació i Salut, 

hi publicarem el Pla d’Organització d’obertura, un cop sigui aprovat pel Consell Escolar. 

 

De cara als primers dies de curs, tal com s’indica a la circular, cal destacar : 

 

1. Primer dia d’activitat : dia 14 de setembre (excepte Cicles formatius de Grau Superior, que serà el 

dilluns dia 21). Per tal de poder organitzar i informar adequadament com es preveu el funcionament de 

l’institut aquest curs s’ha previst un horari per franges. El dia 14 NO hi haurà transport escolar pels 

alumnes de post-obligatori. En breu podreu consultar a la web del Consell Comarcal i a la de l’institut 

els horaris del transport escolar.  

1-2 ESO de 8.15h a 11.00h. 

3-4 ESO d’11.00h a 13.00h. 

BATX i CFGM de 13.00h a 15.00h. 

2. A partir del dia 15 l’activitat lectiva i el marc horari serà l’habitual per tot el curs : ESO, BATX i 

CCFF matins de 8.15h a 15.00h i CCFF tardes de 15.15h a 21.10h 

3. Reunions de famílies :  

- Reunions de famílies dels alumnes de 1ESO : dimecres dia 2 de setembre a les 19.30h – telemàtica 

(s’enviarà el link). 

- Reunió de famílies dels alumnes de 1 BATX : dimarts 22 de setembre a les 19:30h – telemàtica 

(s’enviarà el link). 

 

El dia 13 al vespre enviarem les llistes dels grups i alumnes per correu electrònic. El dia 14 l’enviarem a 

primera hora del matí als alumnes que comencen a partir de les 11h del matí,  Així doncs, el mateix dia 14, 

els alumnes ja hauran d’entrar per l’entrada i esperar-se al lloc que els hi ha estat assignat. Trobareu tant 

l’organització de les entrades com de les zones d’espera a la circular adjunta.  

 

Finalment, donada la situació excepcional que estem vivint, us demanem que entengueu que totes les 

informacions que us anem enviant són vàlides en el moment d’enviament, però subjectes als continus canvis 

i instruccions que van aprovant-se en funció de la situació pandèmica, i en el cas que sigui necessària la 

presència al centre per part dels pares o tutors dels alumnes sempre ha de ser amb cita prèvia i seguint els 

protocols establerts.  

 

Atentament, 

Equip Directiu 

 


