
 
AGOST 2020 

Benvolgudes famílies: 

Volem donar-vos algunes informacions: 

EXÀMENS DE SETEMBRE 
La celebració dels exàmens de setembre es farà en les dates i horari tal com estava previst                 

al nostre calendari, però és FONAMENTAL que els alumnes segueixin les normes de             

seguretat necessàries: 

➔ Han de dur mascareta. 

➔ Estar al centre el temps estrictament necessari per realitzar les proves. 

➔ Respectar els itineraris d’entrada i sortida. 

➔ Mantenir el distanciament d’1,5 m. amb les altres persones. 

➔ No assistir al centre en cas de presentar símptomes compatibles amb COVID-19 ni             

estar en aïllament o quarantena. 

 

INICI DE CURS 2020-21 
Estam a l’espera d’una comunicació oficial conjunta de la Conselleria d’Educació i de Salut              

per poder concretar el pla de contingència elaborat pel centre durant el mes de juliol.               

L’escenari que es presenta com a més probable és el de semipresencialitat, és a dir, no tots                 

els alumnes assistiran a classe cada dia. De la manera com s’organitzi aquesta assistència              

al centre i de les condicions de seguretat, us informarem abans de l’inici de les classes, amb                 

unes reunions amb les famílies que tenim intenció que siguin grup per grup i de manera                

presencial al centre, sempre que sigui possible. La informació es faria arribar igualment per              

correu electrònic, videoconferències i pàgina web en cas de persones que no hi puguin              

assistir o bé no es puguin realitzar aquestes reunions. 

Tenint en compte que, tot i intentar minimitzar-la, haurà dins del centre una situació de risc                

inevitable, és necessari insistir en la conscienciació que ha de tenir tota la comunitat              

educativa en el seguiment i compliment de les normes de prevenció, protecció i seguretat              

per evitar el contagi i la propagació de la COVID-19. 

 

VIA DE COMUNICACIÓ OFICIAL DEL CENTRE AMB LES FAMÍLIES 
Més que mai és necessària una comunicació ràpida i efectiva entre el centre i les famílies.                

És per això que us recordam que la manera oficial de comunicació per correu del centre                

amb totes les famílies és a través de la web del GestIB Famílies. Si no disposau encara de                  

http://www.iescanpeublanc.cat/wp-content/uploads/sites/36/2020/06/Calendari-ex%C3%A0mens-setembre-2020.pdf


 
les vostres credencials per accedir-hi, per favor posau-vos en contacte amb les oficines del              

centre al telèfon 971540812. 

 

PBAU 
Les dates de celebració de les PBAU són els dies 8, 9 i 10 de setembre. 

Es podrà consultar, a partir de dia 4 de setembre de 2020 (a UIBdigital>Formació>Proves              

d'accés>Convocatòries>Celebració de la prova), el punt d'examen, l'edifici i l'aula en què            

s'ha de realitzar cada examen. 

Més informació a https://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/ 

https://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/

