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Benvolgudes famílies,
Us fem arribar aquest document amb l’objectiu d’aclarir dubtes generals
referits a l’inici de curs així com un resum de les instruccions més importants
extretes del Pla d’Organització per a l’Obertura al Setembre.

Consideracions d’inici de curs per a 2n de BATX
•

•
•

És molt important que les famílies feu un lectura del Pla
d’Organització per a l’Obertura al Setembre que teniu penjat a la
pàgina web de l’Escola i que trobareu seguint el següent enllaç.
Totes les famílies han de signar la Declaració de Responsable.
Us recomanem que visiteu la pàgina web del Canal Salut on hi
trobareu informació d’interès i també que llegiu atentament la
Carta Salut/Escola amb les recomanacions per evitar rebrots de
COVID-19.

En general us demanem que estigueu molt atents a tots els comunicats que us anirem fent arribar, l’evolució de
la pandèmia ens obliga a fer canvis constantment i readaptar decisions anteriors.
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Pautes per a reduir el risc de contagi. 2n de BATX
A continuació us detallem un itinerari d’un dia a l’Escola remarcant totes les mesures i precaucions que un
alumne ha de tenir en compte a l’entrar a l’Escola.
En entrar a l’aula cal rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i portar la
mascareta sempre i posada correctament, com a mesura de protecció personal.
MATÍ
-

A les 8:00 entraràs per la porta número 2, la porta corredissa gran del c/Astorga.
Un cop dins l’Escola et dirigeixes a l’edifici de secundària per la porta Secundària 1. Dibuix 1

Dibuix 1

-

Dins l’edifici aniràs a la classe, a l’entrar usaràs el gel hidroalcohòlic i seuràs al lloc assignat pel tutor/a
A les 10:50 tindràs temps per esmorzar dins de classe. En acabar et tornaràs a posar la mascareta.
Aproximadament a les 11 h sortiràs al pati i aniràs al sector 4 del pati del davant Dibuix 2
Al pati cal mantenir la distància i portar la mascareta.
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Dibuix 2

-

TARDA
-

Abans d’entrar a classe cal rentar-se les mans amb aigua i sabó.
Entre les 11.25 i les 11.35 h entraràs a classe.
A les 14:00 h o a les 15:00 h, sortiràs de l’edifici per la porta de secundària número 1 i sortiràs de l’Escola
per la porta número 2 del C/Astorga.
Si et quedes a dinar, t’hauràs d’esperar a la zona de la palmera o al pati del davant i a les 14 h entraràs
al menjador on seguiràs les instruccions del menjador.

A les 15:10 h entraràs per la porta número 2, la porta corredissa gran del c/Astorga.
Un cop dins l’escola es dirigeixes a l’edifici de secundària per la porta número 1, igual que al matí.
Et dirigiràs a la classe, a l’entrar usaràs el gel hidroalcohòlic i seuràs al lloc assignat.
A les 17:30 h sortiràs per la porta de secundària número 1 i després per la porta número 2 del C/Astorga,
igual que al migdia.

Altres aspectes a tenir en compte:
- Utilitzar el gel hidroalcohòlic que hi ha la teva classe.
- Tenir les finestres i portes obertes, sempre que es pugui, per ventilar la classe.
- Cal portar una cantimplora d’aigua i una mascareta de recanvi.
- Entre classe i classe no sortim de la nostra aula.
- Per anar al lavabo cal demanar sempre el permís del professor/a.
- Si tenim una optativa i ens toca seure a un lloc que no és el nostre, en començar, caldrà netejar la taula.
- Si durant la classe hem fet servir un dispositiu electrònic d’ús comú, caldrà que el netegem abans de
retornar-lo al seu lloc.
- El mòbil és un focus d’infecció, intentar desinfectar-lo i usar-lo només quan sigui necessari.
- El material és d’ús individual i no es pot compartir. Preferiblement cal guardar-lo a la motxilla.
- Deixar les jaquetes i bossa a la teva cadira.
- A les hores de pati no hi ha servei de bar i cal que cadascú es porti l’esmorzar.
- A les hores del pati no es podrà romandre a dins de l’edifici (excepte batxillerat)
- Rentar-se sovint les mans amb sabó. El teu tutor/a t’indicarà tots els punts on te les pots rentar.
- Pel que fa a les possibles hores lliures que us puguin quedar, se us informarà oportunament.
- Si vens a l’Escola amb bicicleta o patinet has de fer servir les mateixes portes d’entrada i sortida. Podràs
accedir a l’edifici de secundària per la porta 2 directament des del pàrquing de bicicletes.
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