
 
SETEMBRE 2020 
Benvolgudes famílies: 
Volem donar-vos algunes informacions: 

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA (SETEMBRE). MATRÍCULA 
Igual que al mes de juny, l'entrega de butlletins s’ha fet telemàticament, mitjançant el              
GestIB famílies. 
La matrícula d'ESO i Batxillerat per al pròxim curs, es farà de manera presencial el dilluns                
7 i el dimarts 8 de setembre. Recordau dur mascareta i mantenir la distància de               
seguretat d'un metre i mig. 

ACOLLIDA DE L'ALUMNAT DE L'IES CAN PEU BLANC 
Seguint normativa, i per qüestions de seguretat, aquest curs 2020-21 comença amb unes             
jornades d'acollida que, en el nostre centre, duraran 6 dies. 
Com que el màxim nombre d'alumnes amb què es pot fer la jornada d'acollida és de 150 al                  
dia, l'alumnat de 1r ESO haurà de fer l'acollida en dies diferents. El mateix passa amb                
l'alumnat de 2n ESO. La resta de nivells tindran l'acollida el mateix dia cada un, per tenir un                  
nombre d'alumnes inferior a 150. El calendari d'acollida dels diferents grups és el següent: 
 

 DJ, 10 de   
setembre 

DV, 11 de   
setembre 

DL, 14 de   
setembre 

DM, 15 de   
setembre 

DC, 16 de   
setembre 

DJ, 17de  
setembre 

1 ESO A, B, C D, E, F, G,    
H, I 

    

2 ESO   A, B C, D, E, F,    
G, PMAR 

  

3 ESO      A, B, C, D,    
E, PMAR 

4 ESO     A, B, C,   
D, E 

 

1 BATX   A, B, C    

2 BATX A, B, C      

 
Amb l'objectiu d'evitar aglomeracions el dia de l'acollida, és necessari que cada alumne             
sàpiga amb anterioritat a quin grup li correspon anar. 



 
Per donar a conèixer el grup que té assignat cadascun dels alumnes, s'enviarà un missatge               
de mòbil (o de correu electrònic si no disposam del número) a les famílies. 
Únicament si un alumne no ha rebut el missatge, ha de venir al centre per saber a quin grup                   
ha d'anar. El dia que ha de venir depèn de la primera lletra del seu primer llinatge: 

● Dia 7 de setembre: 
○ 9:00 hores, de la lletra “A” fins a la lletra “C” 
○ 10:00 hores, de la lletra “D” fins a la lletra ”F” 
○ 11:00 hores, de la lletra “G” fins a la lletra “I” 

● Dia 8 de setembre: 
○ 9:00 hores, de la lletra “J” fins a la lletra “L” 
○ 10:00 hores, de la lletra “M” fins a la lletra “O” 
○ 11:00 hores, de la lletra “P” fins a la lletra “R” 

● Dia 9 de setembre: 
○ 9:00 hores, de la lletra “S” fins a la “U” 
○ 10:00 hores, de la lletra “V” fins a la “X” 
○ 11:00 hores, les lletres “Y” i “Z” 

És estrictament necessari acudir al centre el dia i hora indicada. 
 
INICI DE LES CLASSES LECTIVES 
Els dies d’inici de les classes i els horaris d’entrada i sortida del centre durant el curs són: 

● Dilluns, dia 14 de setembre: 1r ESO i 2n Batxillerat 
○ Entrada 8:05h. Sortida 13:55h (dimarts i dijous, 2n Batxillerat surt a les 14:40) 

● Divendres, dia 18 de setembre: 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO i 1r Batxillerat. 
○ 2n i 3r d’ESO: Entrada 7:55h. Sortida 13:50h 
○ 4t d’ESO i 1r Batxillerat: 8:05h. Sortida 13:55h (dimarts i dijous, 1r Batxillerat             

surt a les 14:40) 

És molt important la puntualitat a les hores d’entrada al centre per evitar aglomeracions              
de persones. A més, el pàrquing del centre tindrà tancada la porta de sortida i només                
podrà ser utilitzat per personal treballador del centre i les bicicletes dels alumnes. Per              
tal motiu demanam que els cotxes de les famílies no arribin al centre i deixin els alumnes al                  
polígon. 

Cada nivell educatiu té una hora i lloc d’entrada assignat: 

● Primer torn 7:55h: 2n ESO i 3r ESO 

Entrada E1 (biblioteca): 2n PMAR i 3r ESO planta baixa. 

Entrada E2 (hall): 2n ESO accés primer pis per les escales del hall. 

Entrada E3 (emergència pàrquing): 3r ESO accés primer pis per les escales del pàrquing. 

● Segon torn 8:05h: 1r ESO, 4t ESO i Batxillerats 

Entrada E1 (biblioteca): 4t ESO planta baixa i primer pis. 



 
Entrada E2 (hall): 1r ESO accés planta baixa 

Entrada E4 (pati): 2n Batxillerat planta baixa, 1r Batxillerat, els dos grups per les escales               
d’emergència devora el bar que tenen accés al primer pis i un grup a l’aula modular. 

A més, aquest curs, la distribució dels esplais durant la jornada escolar serà: 

ENTRADA - dues sessions de classe - 1r ESPLAI (20 min.) - dues sessions de classe - 2n                  
ESPLAI (15 min.) - dues sessions de classe - SORTIDA 

L’Equip Directiu i la resta del claustre de professors de l’IES Can Peu Blanc, pensam que                
professors, alumnes i famílies hem d’aprendre de l’experiència del darrer trimestre del curs             
passat i, a partir de les errades i encerts comesos en una situació tan inesperada, aprofitar                
al màxim les possibilitats que ens ofereix aquest nou curs. La situació de semipresencialitat              
no ha de servir com a excusa als alumnes per no rendir al màxim o pensar que els dies de                    
no assistència al centre són de descans. Cada professor orientarà als seus alumnes sobre              
com han de treballar i seguir les classes els dies que no assisteixin al centre. L’eina de                 
comunicació habitual serà Google Classroom. 
Encara que no hagi una assistència diària al centre per part dels alumnes, la feina que s’ha                 
de fer i el seu control per part del professor i famílies sí que ho serà. Aquesta                 
semipresencialitat pot representar una adequació dels continguts i objectius del curs, però            
no una rebaixa en l’exigència del rendiment dels alumnes. 

Una vegada més, agraïm tota la col·laboració de les famílies en el seguiment de l’activitat               
acadèmica dels seus fills i en la comunicació permanent que ha d’haver-hi amb els              
professors per facilitar el progrés dels alumnes i conèixer qualsevol circumstància que pugui             
afectar-los acadèmicament o emocionalment. 

ADEQUACIÓ A LA NOVA SITUACIÓ 
A finals del mes d’agost, la Conselleria d’Educació va donar a conèixer als centres un               
esborrany de modificacions de la resolució de dia 6 de juliol, amb motiu de l’empitjorament               
de la situació provocada per la pandèmia a la nostra societat. Aquestes modificacions han              
provocat que tots els centres d’educació hagin hagut d'adaptar el seu pla de contingència a               
una situació de semipresencialitat en les condicions dictades ara per la Conselleria: 

● Tots els alumnes de 1r d’ESO han d’assistir cada dia al centre en grups entorn dels                
20 alumnes, mantenint una distància entre persones d’un metre i mig. 

● En el cas que no es pugui assegurar la presencialitat en les mateixes condicions que               
els alumnes de 1r d’ESO, la resta de nivells poden assistir al centre de manera               
semipresencial, alternant dies al centre amb dies a casa. 

Per tal motiu, s’han hagut de fer una sèrie de canvis en l’organització de les aules i horaris.                  
Entre d’altres, s’hi ha hagut de: 

● Crear dos grups més de 1r d’ESO, amb els propis recursos del centre, per              
garantir la presencialitat total dels alumnes de 1r d’ESO dins aules en les condicions              
citades anteriorment. S’ha de dir que ens han concedit un professor de música a              
mitja jornada per poder atendre aquests dos nous grups. 

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11218/636245/resolucio-conjunta-del-conseller-d-educacio-univer
http://www.iescanpeublanc.cat/wp-content/uploads/sites/36/2020/08/Pla-de-continge%CC%80ncia.pdf


 
● Modificar i ampliar l’horari de classes de professors, per poder cobrir aquests            

dos nous grups creats. Adaptar dos laboratoris com a aules, per donar cabuda a              
aquests dos nous grups de 1r ESO. 

● Fer classes semipresencials des de 2n d’ESO fins a 2n de Batxillerat. Per poder              
garantir la distància interpersonal d’un metre i mig, i per la impossibilitat de trobar              
més aules i no poder comptar amb més professors, l’assistència dels alumnes            
d’aquests nivells no serà diària. Es dividirà cada grup en dues meitats, els quals              
assistiran al centre en dies alterns. Aquest fet implica que el nombre d’alumnes per              
aula estarà al voltant de 15. Els alumnes seran informats de quins dies de la               
setmana han d’anar al centre el dia de l’acollida. 

● Horari especial per a 2n de Batxillerat. Tenint en compte la circumstància especial             
que representen les PBAU, el calendari d’assistència dels alumnes de 2n de            
Batxillerat s’ha elaborat intentant reduir al màxim el nombre de dies que cada             
alumne quedi a casa. Això implica que habitualment el nombre d’alumnes per aula             
serà de 20. 

 
REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES DE 1r D’ESO 
La constant actualització de normativa quant a les condicions permeses per fer reunions             
(avui dia no poden ser de més de 10 persones), ens dificulta la seva planificació i                
comunicació, i us demanam disculpes alhora que la vostra comprensió. 
Com us vàrem comentar en la Comunicació amb les famílies del mes d'agost, la nostra               
intenció és reunir-nos amb les famílies de tots els alumnes. 
En tractar-se dels alumnes que s'incorporen per primera vegada al nostre centre, hem             
prioritzat la reunió amb les famílies de 1r d'ESO. 
Hem establert un horari de reunions amb les famílies de 1r d'ESO per al pròxim dijous 10 de                  
setembre, en dos torns amb grups de 10 pares/mares. Només hi podrà assistir un familiar               
per alumne. En els pròxims dies, rebreu per correu el torn al qual us correspon assistir. 
Dia 10 de setembre: 
Primer torn de 18h a 19h. 
Segon torn de 19:30h a 20:30h. 
 
SEGURETAT 
D’acord amb la resolució conjunta de dia 6 de juliol de la Conselleria d’Educació i de Salut,                 
s’han pres mesures de seguretat a diferents nivells per minimitzar el risc de contagi de la                
COVID-19 dins del centre. Ara bé, només un comportament cívic de tota la comunitat              
escolar dins i fora del centre les faran efectives. 

a) Mesures organitzatives: 
● La comissió de Salut del centre, amb l’equip directiu, es coordinarà amb el centre de               

salut, Ajuntament i comissió de salut municipal per promoure activitats d’educació           
per a la salut en general i relacionades amb la COVID-19. 

● Cartells informatius de l’ús de mascareta, rentat de mans i distància de seguretat. 
● Fletxes en terra indicant el sentit de la marxa. 
● Cartells indicadors de les diferents entrades i sortides. 
● Agenda escolar amb indicacions de seguretat. 

http://www.iescanpeublanc.cat/wp-content/uploads/sites/36/2020/08/Comunicaci%C3%B3-agost.pdf
http://www.iescanpeublanc.cat/wp-content/uploads/sites/36/2020/08/Comunicaci%C3%B3-agost.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11218/636245/resolucio-conjunta-del-conseller-d-educacio-univer


 
● Dintre de les possibilitats, agrupar dues hores seguides de matèries optatives per fer             

mínima la mobilitat pel centre. 
● Utilització de quatre entrades i sortides diferents del centre. 
● Zones de pati diferenciades per nivells educatius: 

○ 1r a 3r d’ESO: pistes exteriors, amb línies i cons de separació entre les tres               
zones. 

○ 4t ESO: zona verda al costat del pàrquing (l’Ajuntament ha habilitat el seu ús              
realitzant la poda dels arbres i arbusts) 

○ Batxillerat: zona al voltant de l’aula modular que s’ha instal·lat entre l’aula            
polivalent i el pavelló). 

● Torns diferenciats d’entrada i sortida del centre i també del pati. 
● El pàrquing del centre només podrà ser utilitzat per personal treballador del centre. 
● L’incompliment voluntari de les mesures de seguretat per part dels alumnes serà            

sancionat com a una falta greu. 

b) Mesures higièniques: 
● Tots els banys disposen d’aigua, sabó i paper per eixugar les mans. 
● Neteja de banys amb la freqüència necessària per garantir les condicions d’higiene. 
● Registre horari per escrit de la neteja de banys i reposició del material. 
● Ventilació de les aules abans de cada sessió de classe. 
● Totes les aules i espais del centre disposen de gel hidroalcohòlic de neteja de mans i                

desinfectant per superfícies, encara que es demana a les famílies que cada            
alumne dugui el seu propi gel d'ús individual. 

● Portes i finestres obertes, durant la classe, si la climatologia ho permet. 
● Cada alumne tindrà un seient assignat a l’aula. 
● Cada vegada que es faci un canvi de grup en una aula, es procedirà a desinfectar                

les taules, i altres superfícies de contacte. 
● Neteja i desinfecció de les instal·lacions mínim un cop al dia, amb especial atenció a               

les superfícies de contacte més freqüents: poms de portes, taules, passamans, etc. 
● S’han habilitat dues sales d’aïllament per a casos sospitosos de COVID-19. 
● Alumnes i treballadors del centre han de dur mascareta higiènica o quirúrgica            

homologada en tot moment. 
● La font d’aigua del pati no es podrà utilitzar. Ni tampoc el dispensador d’aigua. 
● És molt probable que, per indicació de la Conselleria de Salut, el bar del centre               

estigui tancat, per la qual cosa els alumnes i professors han de dur el seu berenar i                 
botella d’aigua. 

● Registre d’entrada de personal extern, que també ha de dur mascareta. 
● Els alumnes amb servei de transport escolar tindran un seient assignat. Han            

d’accedir al bus de manera ordenada segons les instruccions de l’acompanyant. 
● Un alumne o professor amb febre o algun altre símptoma compatible amb la             

COVID-19 (tos, sensació de falta d’aire, mal de cap, debilitat general, nàusees,            
vòmits, dolor abdominal, diarrea, etc.) ha de: 

○ Quedar-se a casa. 
○ Contactar amb el seu centre sanitari, on li donaran les instruccions a seguir. 

 
 


