En vista de la situació causada per la COVID-19, com a centre ens veim
obligats a plantejar diferents possibilitats a nivellorganitzatiu i de
funcionament.
La situació de «nova normalitat» exigeix el compromís de tothom, per
aquest motiu us demanam responsabilitat, implicació, comprensió i
paciència enl’ adaptació i els possibles canvis que es derivin de les
circumstàncies.
Tots els canvis i mesures són obligats per la situació, esperam que ens
permetin augmentar la seguretat durant el temps que sigui necessari.

INSTRUCCIONS CURS
2020-2021

El nostre objectiu és intentar mantenir durant el pròxim curs 2020-2021 una
educació presencial i garantir, a l’hora, la seguretat per a tota la comunitat
educativa del centre. Tot i així, tenim prevista també l’educació
semipresencial i l’educació a distància per si fos necessari recórrer a elles.
A continuació us detallam els aspectes importants que s’ han de conèixer,
respectar i complir per al bon funcionament del curs 2020-2021 en els tres
possibles escenaris:
Escenari A: Educació presencial
Escenari B: Educació semipresencial
Escenari C: Educació a distància
Comptam amb la vostra col·laboració i comprensió: GRÀCIES!

PAUTES GENERALS
Només assistiran els alumnes que
NO presentin cap símptoma
relacionat amb la COVID-19.
És obligatori que cada alumne es
prengui cada dia la temperatura
abans de sortir de casa cap al centre
i a la tornada.
En cas de símptomes relacionats
amb la COVID-19 (>37,5°) l’alumne
NO podrá anar al centre i haurà de
comunicar-ho
immediatament
al
centre.
És obligatori dur màscara en el
centre, en tot moment i en qualsevol
espai.
Recomanam dur-ne una de recanvi.

Material dels alumnes
Una motxilla amb tot allò necessitin,
perquè els alumnes no poden
compartir material.
Una botella d'aigua individual d'ús
personal, que no es podrà reomplir.

Una botelleta amb gel hidroalcohòlic
per a ús personal, per evitar
aglomeracions.
En el cas que algun alumne no en
tengui o se li hagi esgotat, compta
amb el gel disposat a cada aula.

Mocadors d'un sol ús.

Entrades i Sortides
Les entrades i les sortides en els diferents espais del centre seran
d’un en un i respectant la distància de seguretat d’1,5 metres.
En tot moment s’han de seguir els itineraris establerts.

Us demanam màxima puntualitat.
Si s’arriba tard s’ha d’esperar al canvi següent per poder entrar.

Pares, mares i altres acompanyants no poden entrar al recinte
escolar si no és amb cita prèvia o per cas d’emergència.

S’han d’evitar les aglomeracions en tot moment.
La màscara és obligatòria sempre i en tot espai.
Abans d’entrar a qualsevol espai s’ha d’esperar fins que estigui buid.
Sempre s’ha de respectar la distància de seguretat d’1,5 metres.

Armariets
Els armariets es poden utilizar només fora del periode lectiu, mai entre
classes, i només abans d’ entrar o en finalitzar els torns de matí o
horabaixa.

Prestatges
Els prestatges es poden utilizar només fora del periode lectiu, mai entre
classes, i només abans d’ entrar o en finalitzar els torns de matí o
horabaixa.

Passadissos
Els passadissos són un lloc de pas i no d’estada; no s’hi pot romandre en ells.
Només s’hi pot circular en el sentit que marquen les fletxes.
L’accés als passadissos des de les aules s’ha de fer respectant l’ordre de sortida de les aules. Si el
passadís està ocupat hi ha que esperar dins l’aula fins que es buidi el passadís.
Sempre s’ha de dur màscara als passadissos.

Banys
Al bany s’hi accedirà per torn i respectant el seu aforament.
En cas d’haver d’esperar torn, per esperar es farà fila al passadís.
Sempre s’han de fer servir els banys més propers al lloc on siguin els alumnes.
Sempre s’han de fer netes les mans amb gel hidroalcohòlic o amb aigua i sabó abans d’entrar-hi
i després de sortir-ne.
Sempre s’ha de dur màscara als banys.

Classe
A l’aula s’hi accedeix per torn i de forma ordenada, no es pot accedir-hi fins que no estigui buida, i per fer ho s’ha de fer una fila a
l’exterior tot respectant la distància de seguretat.
La sortida de l’aula es farà per torn i de forma ordenada, i no es podrà sortir si el passadís no està buid i lliure en el sentit de la
circulació.
Cada alumne tindrà un lloc reservat i propi a cada aula on tengui classe, i no el podrà canviar ni moure sense permís del seu tutor.
Durant la classe l’ alumne ha de romandre sempre al seu lloc. Si s’ha de moure ha de demanar permís, i esperar-ne resposta, al seu
professor. Tampoc no es podrà moure durant el canvi de classe.
Abans i després d’un canvi d’aula, cada alumne ha de fer netes la seva taula i cadira.
Les finestres s’ obriran entre sessió i sessió, i romandran obertes sempre que les condicions climatològiques ho permetin. Les portes
també romandran obertes.
Sempre s’ha de dur màscara a l’aula.

Planificació de cada escenari
ESO
Escenari A: Presencial, horari normal.
Escenari B: Semipresencialitat, possibilitat de modificació d’horari
Escenari C: A distància ensenyament telemàtic. Horari escenari A.

BatxilleratEscenari A: Presencial, horari normal. Posible horari a distància per optatives (a confirmar segons matrícula).
Escenari B: Semipresencialitat: ensenyament telemàtic a 1r Batx; semipresencialitat a 2n Batx. i blocs (a confirmar segons matrícula i elaboració d’horaris de
setembre).
Escenari C: A distància amb ensenyament telemàtic. Horari escenari A

Cicles formatius
Escenari A: Presencial, horari normal condicionat per l’aforament de les instal·lacions esportives que marqui el poliesportiu Príncipes de España.
Escenari B: Semipresencialitat amb ensenyament telemàtic
Escenari C: A distància ensenyament telemàtic. Horari escenari A

EEEE
Escenari A: Horari normal del Bloc Comú.
Escenari B: Semipresencialitat del Bloc Comú. En el cas que els grups no superin els 15 alumnes, igual que l’escenari A.
Escenari C: A distància amb ensenyament telemàtic. Horari escenari A.
La docència del Bloc Específic (impartit per les Federacions) seguirà el mateix criteri que els establerts per al Bloc Comú.

Tota aquesta información es pot trobar més detallada al Pla de Contingència.

Canvi d’ un escenari a un altre
Els canvis d’escenari vindran determinats per les autoritats sanitàries i d’educació pertinents.
A principi de curs, durant el pla d’acollida s’explicarà als alumnes de la distribució i organització de grups als
tres escenaris.
En el cas de l’escenari B, els grups que hagin de fer semipresencialitat estaran dividits en dos subgrups.
Els tutors seran els encarregats d’avisar alumnes i famílies del canvi d’un escenari a l’altre. Es farà via mail
corporatiu @iescteib.org.
La Secretaria del centre també s’encarregarà d’avisar via Gestib a les famílies del canvi d’escenari, així com de
la seva publicació al lloc web del centre.

