
COMUNICAT A LES FAMÍLIES I ALUMNAT

INS LLUÍS COMPANYS (Ripollet)  Data: 3, de setembre de 2020

         Benvolgudes famílies i alumnat,

Desitgem que tots estigueu bé i que l’estiu hagi estat un període per carregar energia i
poder afrontar el repte d’aquest nou curs.

Havent rebut instruccions del Departament d’Educació i unes pautes a seguir, us fem
coneixedors que estem organitzant i acabant de tancar el Pla d’obertura pel curs 2020-
21 en el marc de la pandèmia de la COVID-19.

L’aprovació  definitiva  del  Pla  depèn  del  Consell  Escolar  del  centre  i  els  diferents
sectors ja poden fer les seves aportacions per tal de millorar el Pla d'Obertura Bàsic i
Provisional de 23 de juliol (que ja es va penjar al web del centre).

De totes maneres us indiquem algunes  mesures que molt  probablement  quedaran
aprovades i que lliguen amb els criteris sanitaris donats des del departament.

• Entrada i sortida esglaonada d'alumnat per tal d’evitar massificacions.

• Dispensadors de gel hidroalcohòlic en zones comunes i d’accés, així com a les aules
i resta d’espais del centre.

• Ús obligatori de mascareta a tot el centre i en tot moment.

• Neteja de mans a les entrades i sortides de les aules. També als espais d’ús comú.

• Control en l'accés als lavabos. Sabó de mans i tovalloletes de paper d’un sol ús.

• Declaració responsable per part de les famílies i alumnat.

• Recorreguts definits per línies amb codi de colors per nivell i/o estudis

Per l'ESO

• Grups estables: S'han creat grups-classe de 20 a 24 alumnes a 1r i 2n d’ESO

• Grups estables a 3r i 4t d’ESO a ràtio 30 amb seguiment escrupolós de les
mesures de protecció i higiene.

• El centre ha optat per mantenir el professorat especialista per garantir la més
alta qualitat docent i el manteniment dels bons resultats acadèmics. En el cas
de les Optatives específiques de 4t parlem de grups estables a ràtio 20-22
que a l’aula s’agruparan per grups ordinaris de procedència.

• Distribució  dels   patis  per  nivells.  Ús  de  mascareta  i  manteniment  de  la
distància interpersonal d’1,5 metres a l’esmorzar. 

          Pel Batxillerat

• Grups estables per modalitats de batxillerat i totalment presencials.
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• Mantenim el professorat especialista.

• Es mantenen les 3 avaluacions.

• Entrades i sortides esglaonades.

Per a la formació professional

• Grups  estables  per  cicles  i  mòduls.  Màxim  nombre  de  desdoblaments
permesos per llei.

• Docència totalment presencial.

• Previsió de model híbrid si fos el cas.

• Entrades i sortides esglaonades.

El Pla definitiu al complet, un cop aprovat pel Consell escolar del centre, es publicarà
al web.

Seguim en contacte, la propera setmana tindreu al web tota la informació pràctica per
a l’inici de curs.

Salutacions cordials,

La direcció

PD: Us  pengem també al  web dues cartes del  Departaments d’Educació  i  Salut
adreçades a les famílies.
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