
Benvolguda família i alumne-a, 

En primer lloc esperem que, tot i les circumstàncies que vivim, hàgiu passat un bon estiu. 

Us comuniquem que el vostre fill-a forma part del grup 1 de 1r de Batxillerat B. Com a tal, des de 
l'equip directiu us volem fer arribar un seguit d'informacions per a aquest inici de curs tan especial i 
diferent.   

Horari especial del dia 14 de setembre (inici de curs) per a 1r de Batxillerat B (grup1): de 
10.15 a 11.30 h. Entrada per la porta principal 

El grup 1 de 1r de Batxillerat B,  el dia 14, primer dia de classe, entraran a les 10.15, per la porta 
principal.  

Prèvia neteja de mans i presa de temperatura, entraran al vestíbul un per un, des d'on accediran a 
la seva aula referent, seguint els circuits assenyalats.  

La sessió d'inici de curs de Batxillerat durarà 1 hora i quart. El grup sortirà per la porta principal, 
acompanyats pel seu professor-a tutor. 

Horari general d'entrades i sortides durant el curs 

Tot l'alumnat de Batxillerat entrarà per la porta principal. A les 8.15 s'obrirà la porta principal, per 
tal que a les 8.15 iniciï l'entrada 2n de Batxillerat i a les 8.25, puntualment, ho faci 1r de 
Batxillerat.  A les 8.30 tots els grups de Batxillerat han d'haver accedit a l'aula. (En aquest 
moment s'inicia l'accés a l'aulari de l'ESO). A les 8.30 en punt es tancarà la porta principal. 
Demanem màxima puntualitat.  

L'alumnat es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic a l'entrada de l'institut. Se'ls prendrà la 
temperatura. Un cop fet, l'alumne-a accedirà a l'aula, seguint els recorreguts assenyalats. 

Els grups de Batxillerat sortiran de forma esglaonada i per torns per la  porta principal, 
aproximadament en l'horari habitual de sortida, cap a les 15.00 h. 

Instruccions bàsiques 

1. Us recordem que l'ús de la mascareta és obligatori per a tothom; per tant, l'alumnat ha de 
portar de casa una mascareta posada  (obligatori). Us recomanem que portin també una 
mascareta de recanvi per a possible incidències, guardada en una bossa. 

2. Es recomana portar una petita ampolla de gel hidroalcohòlic per a ús personal (tot i que n'hi 
haurà a l'entrada del recinte i dels diferents espais del centre)   

3. Com que no es pot beure aigua directament de les aixetes ni de la font, les fonts de l'institut 
romandran tancades; per tant cal portar una ampolleta d'aigua d´ús individual. 

4. Cada matí i tarda, abans de sortir de casa, heu de prendre la temperatura al vostre fill-
a. En cas de febre (37.50 o més), s'haurà de quedar a casa. 

5. Caldrà portar signada una declaració responsable de les famílies a l'entorn de la gestió de 
la pandèmia i de l'estat de salut dels seus fills i filles, que us farem arribar en el seu moment. 

Reunió virtual inicial: dijous dia 10, per la tarda (rebreu mail  amb l'enllaç i horari concret) 

El proper dijous dia 10, per la tarda  farem una reunió on line amb  els tutors i tutores  de 
Batxillerat.  Properament rebreu l'enllaç a la convocatòria. En aquesta reunió us comentarem amb 
més detall el pla general d'organització del curs i podreu fer-nos totes les consultes que 
necessiteu. 

Restem a la vostra disposició. 

Rebeu una salutació cordial, 

L'equip directiu 


