
Benvolguda família, 

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

 

INFORMACIÓ D'INICI DE CURS  PER A LES FAMÍLIES I ALUMNAT DE 3R D'ESO (tots 
els grups, A, B, C ) 

Horari especial del dia 14 de setembre (inici de curs) per a 3r d'ESO (tots els grups 
A, B, C): de 12.00 a 13.15 h. Entrada per la porta lateral del pati ("porta dels 
camions") 

Tots els grups de 3r d'ESO (A,B,C),  el dia 14, primer dia de classe, entraran a les 12.00, 
per la porta  lateral del pati.  

Atès que  les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus, els 
grups d’ESO entraran per la porta del pati per tal de procedir, per grups classe, a 
col·locar-se en els sectors indicats al terra perquè s’hi ubiqui cada grup classe. Així, 
doncs, cada grup classe estanc se situarà al seu lloc de la pista sectoritzada del pati. 
Prèvia neteja de mans i presa de temperatura, sota la supervisió del professorat 
encarregat del grup accedirà a la seva aula referent.  

 

La sessió d'inici de curs durarà fins a les 13.15 hores. El grup sortirà per la porta 
principal, acompanyats pel seu professor-a tutor. 

Aquest dia de forma excepcional no hi haurà classe per la tarda. 

 

Horari general d'entrades i sortides del curs 

Entrades i sortides pel matí 

Tot l'alumnat de 3r  d'ESO entrarà per la porta del pati. A les 8.15 s'obrirà la porta del pati 
per procedir a l'entrada i col·locació per files dels diferents grups dividits per classe (A, 
B,C, D). A partir de les 8.30 els diferents grups accediran a les seves aules, seguint el 
procediment controlat que hem explicat.  

3r d'ESO sortirà de forma esglaonada i per torns per la  porta principal, aproximadament 
en l'horari habitual de sortida, cap a les 14.00 h, excepte dijous cap a les 15.00h.   

 

Entrades i sortides per la tarda (dilluns i dimarts) 

Tot l'alumnat de 3r d'ESO entrarà per la porta del pati. A les 15.15  s'obrirà la porta del 
pati per procedir a l'entrada i col·locació per files dels diferents grups classe (A, B,C). A 
partir de les 15.30 els diferents grups accediran a les seves aules, seguint el procediment 
establert. 

3r d'ESO sortirà de forma esglaonada i per torns per la  porta principal, aproximadament 
en l'horari habitual de sortida, cap a les 17.30. 

 

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 del tutor-a amb l'enllaç i 
horari concret) 

El proper dijous dia 10, per la tarda, farem una reunió virtual a través de la plataforma 
Meet amb  els tutors i tutores  de 1r d'ESO.  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 

 


