
 

 
CIRCULAR FAMÍLIES INICI DE CURS 2020-2021  

 
Benvolgudes famílies, 
 
Donades les circumstàncies de la COVID 19, seguint instruccions de la           
Conselleria i atenent a la capacitat i possibilitats de les instal·lacions del            
nostre centre, l’organització prevista per al pròxim curs serà la següent: 
 
Assistència diària:  
1ESO, PAC, PMAR I PR4 i els grups que no excedisquen de 20 alumnes a                

l’aula. 
Assistència en díes alterns: 
La resta de grups d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, assistiran al centre en             
dies alterns en períodes de dues setmanes 
 
Primera part de cada grup assistiran: 

● 1a setmana: dilluns, dimecres i divendres 
● 2a setmana: dimarts i dijous 

Segona part de cada grup assistiran: 

● 1a setmana:  dimarts i dijous 
● 2a  setmana: dilluns, dimecres i divendres 

 

● Tota la informació relativa a l’inici de curs la podran trobar a la pàgina              
web del centre. www.iefsl.org 

● En la pàgina web del centre podran trobar el calendari d’entrada al            
centre dels diferents grups. Els tutors i tutores rebran al seu alumnat a             
l’entrada del centre segons el calendari d’entrada i els dirigiran a l’aula            
adjudicada on els explicaran totes les normes i informació necessària. 

● Les llistes dels subgrups les penjarem al suro del centre divendres 4 de             
setembre. 
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● L’alumnat entrarà al centre esglaonadament mentre la situació de la          
COVID 19 no millore. Cada grup entrarà per la porta corresponent           
depenent d’on impartisquen la primera classe: 

○ L’alumnat que comence en el corredor sud ( el que està dalt del              
corredor dels despatxos) entrarà per la porta principal del centre          
ubicada a l’Avinguda Germans Maristes.  

○ L’alumnat que comence les classes a les aules del corredor nord           
( on estan les aules de cicles, tecnologia, gimnàs, música,          
laboratoris, dibuix…) entraran per la porta ubicada al carrer         
Arabista Ambrosio Huici. 

○ L’horari d’entrada de cada grup serà el següent: 
■ 1ESO 8.00H 
■ 2ESO 8.10H 
■ 3ESO 8.20H 
■ 4ESO 8.20H 
■ BATXILLERAT 8.00H 
■ CICLES FORMATIUS 8:10H 

 
● La puntualitat va lligada a la seguretat de tots i a evitar aglomeracions,             

per tant, tot l’alumnat que arribe tard a primer hora, no podrà accedir al              
centre fins a la segona hora. 

● El professorat que impartisca classes a primera hora del matí, haurà de            
rebre a l’alumnat a les portes corresponents per a prendre la           
temperatura a tot l’alumnat del seu grup. 

● Si hi ha qualsevol incidència, el professorat haurà de seguir les           
instruccions reflectides al Pla de Contingència. La persona responsable         
i coordinadora COVID 19 serà la vicedirectora Laura Julià. 

● Es prega a les famílies que controlen que els seus fills porten            
mascareta. No podran entrar al centre si no la porten i tenen la             
obligació de portar-la posada tot el matí, si no compleixen les mesures            
de seguretat, s’aplicarà el Reglament de Règim Interior amb la sanció           
corresponent com a falta greument perjudicial. 

● Les famílies deuran assegurar-se que els fills no tenen febre abans           
d’eixir de casa. Si arriben al centre i tenen febre major de 37ºC no              
podrà entrar al centre. Recordeu als vostres fills i filles que és molt             
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important mantenir la distància de seguretat amb la resta de companys           
i professorat, sobretot als espais comuns del centre. 

● L’alumnat haurà de portar el seu material, no es pot compartir material. 
● S’aconsella no beure aigua a les aixetes del centre. Millor portar           

ampolla d’aigua. 
● Si algun alumne o alumna mostra signes de COVID seguirem el           

protocol establert i avisarem a les famílies. 
 
 
 
 
Per el bé comú de tots, vos preguem col·laboració en el compliment de             
les normes.  
 
 

La direcció 
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