Benvolgudes famílies:
Volem donar-vos algunes informacions:
SESSIONS PRESENCIALS
Estam vivint una situació en la qual les mesures de seguretat a adoptar en relació al
COVID-19 canvien cada pocs dies. En aquest sentit, les darreres instruccions que hem
rebut de la Conselleria d’Educació ens indiquen que no es reprendran amb caràcter
general les activitats educatives presencials a ESO i Batxillerat fins al curs 2020-21.
No obstant això, fan referència a una tornada voluntària dels alumnes de 4t d’ESO i 2n de
Batxillerat al centre. Aquesta tornada voluntària es faria amb les següents condicions:
➔ No es pot considerar un període lectiu ordinari.
➔ S’ha de donar prioritat a l’acollida socioemocional de l’alumnat.
➔ A partir de dia 27, es poden dur a terme tutories d’orientació o de matèria per a
l’alumnat de 4t d’ESO i 2n de batxillerat, amb cita prèvia, individuals o en grups de
màxim 5 alumnes.
➔ Es donarà preferència a l’alumnat que hagi patit una situació d’especial dificultat
durant el període de suspensió de les activitats presencials.
➔ La direcció del centre organitzarà l’horari de les tutories a partir de les sol·licituds
rebudes. Per aquest motiu s’ha enviat als alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat un
formulari per conèixer la seva intenció d’assistència a aquestes sessions.
➔ A part d’aquestes sessions presencials, els alumnes continuaran el seu
ensenyament de manera no presencial.
➔ Les visites de famílies al centre no estan permeses amb caràcter general, excepte
per a la realització de gestions que necessàriament s’hagin de fer de manera
presencial.
➔ No hi ha servei de transport escolar.
Com a mesures preventives, tot el personal del centre, inclòs l’alumnat, es vigilarà el seu
estat de salut i es prendrà la temperatura abans d’anar al centre educatiu. En cas de
presentar febre (>37’5ºC) quedarà al domicili i contactaran amb l’equip sanitari del seu
centre de salut. A més, hauran d’adoptar mesures d’higiene respiratòria en tossir o
esternudar, cobrint-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador d’un sol ús;
s’ha de tirar el mocador immediatament a una paperera

Al centre estam treballant per:
➔ Extremar les condicions de neteja de les taules, eines, ordinadors i altres objectes
que es puguin compartir entre diferents alumnes i/o professora.
➔ Garantir la separació mínima de 2 metres entre persones en totes les activitats que
ho permetin.
➔ Garantir la disponibilitat de gel hidroalcohòlic i proporcionar mascaretes a professors,
alumnes i personal no docent.
➔ Assegurar el manteniment i neteja adequats dels lavabos.
➔ Senyalitzar convenientment les dependències del centre
➔ Penjar cartells per recordar les normes de seguretat i higiene.
FINAL DE CURS
Estam acabant el curs i és molt important que els alumnes continuïn aprofitant aquests dies
per evolucionar com a alumnes -fent les activitats encomanades pels seus professors,
ajudant a altres companys, etc- i com a persones, sent conscients de la situació que els ha
tocat viure. Parlant amb famílies i professors, poden tenir l’oportunitat de reflexionar sobre
com la societat globalitzada en què vivim, pot afectar el seu entorn més pròxim.
Especialment els alumnes que tenen alguna avaluació suspesa, han d’aprofitar aquests dies
per fer les activitats encomanades i, si és el cas, preparar les proves que hagin de fer per
recuperar-les. Professors i famílies hem d’ajudar als nostres alumnes a aconseguir els
millors resultats possibles en aquest curs, i gaudir de la satisfacció d’obtenir el premi a
l’esforç realitzat.
PREVISIONS
A partir dels fulls de prematrícula recollits, ja estam treballant en la planificació del curs
2020-21, intentant proporcionar al màxim d’alumnes possible les opcions que han triat en
els seus fulls de prematrícula. És per això que és fonamental que aquesta informació s’hagi
enviat als tutors després d’haver-la emplenat de manera meditada.

ESCOLARITZACIÓ CURS 2020-21
A causa de la situació actual el procés d’escolarització no es farà al centre, sinó que s’haurà
de fer a distància, per ordinador. Per poder iniciar la sol·licitud, es pot fer per un d’aquests
sistemes:
- El codi d'usuari del GESTIB.
- Usuari Cl@ve
- La combinació del DNI, NIE o passaport amb el número de mòbil de contacte de l'usuari.
L'institut, juntament amb les oficines d’escolarització i els serveis socials resoldran per via
telefònica o telemàtica els dubtes i dificultats sorgits entre els usuaris en el procés.
Per a més informació de tot el procés d’escolarització, consultau la nostra web.

