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Benvolgudes famílies,

Un nou curs està a punt de començar, tot i que ens hem d'adaptar a la nova normalitat degut a la situació sanitària

provocada per la COVID-19. Això fa que s'hagin de prendre mesures de seguretat extraordinàries que afecten

l'organització i  el  funcionament del centre. Amb aquest comunicat us volem informar dels canvis principals

derivats de les noves instruccions rebudes.

La reorganització d'espais i grups s'ha basat en el compliment de les 3 normes bàsiques que marcaran aquest

inici de curs:  ràtios a l'entorn d'entre 15 i 20 alumnes per aula aproximadament, distància d'1'5 metres

entre l'alumnat a tots els  espais del  centre i  ús de mascareta homologada obligatòria en tot moment.

Aquesta reorganització queda així:

-Els nivells de 1r i 2n d'ESO s'oferiran presencialment i, per complir amb la ràtio, hem creat un grup 

més a cadascun d'aquests dos nivells.

-La resta de nivells (3r i 4t d'ESO, 1r i 2n de batxillerat i FPB) s'oferiran de manera semipresencial,

en dies alterns, per tal de mantenir les ràtios al voltant dels 15 alumnes per aula  (per exemple, la

meitat de 3r A vendran dilluns, dimecres i divendres; l'altra meitat, dimarts i dijous; la següent setmana,

al revés).  L'alumnat que quedi a casa tindrà tasques a realitzar,  depenent de les matèries i  les seves

programacions didàctiques.

-Els  grups  de  cada  nivell  s'han  dissenyat  amb  la  intenció  d'evitar  al  màxim  la  mobilitat  de  

l'alumnat. Per tant, s'han tingut molt en compte les matèries optatives i de modalitat i s'han suprimit  

temporalment els tallers pràctics de 1r d'ESO.

Si tots complim les mesures establertes i som responsables dins i fora del centre i en tot moment, esperam que el

curs es pugui desenvolupar amb certa normalitat. Les mesures bàsiques que tothom ha de seguir són:



-Abans de sortir de casa, la família ha de prendre la temperatura i comprovar l'estat general de 

salut  de  l'alumne/a.  Si  té  més  de  37'5ºC  de  temperatura  o  símptomes  compatibles  amb  la  

COVID-19 l'alumnat ha de quedar a casa. Per qüestions de seguretat sanitària, està absolutament  

prohibit deixar que vengui al centre.

-En cas que l'alumne/a tengui una malaltia crònica secundària, la família ha de posar-se en contacte amb 

el seu metge o la metgessa per tal de valorar si s'han de posar en marxa mesures de seguretat sanitària 

especials o si es preferible que rebi atenció domiciliària.

-Un alumne/a que hagi donat positiu per COVID-19 o que estigui en aïllament com a contacte estret 

per prescripció de les autoritats sanitàries no ha de venir al centre fins que sanitat ho ordeni. En 

qualsevol cas, la família ha d'informar el centre.

-L'alumne ha de dur  mascareta higiènica homologada o quirúrgica en tot moment, dins i fora del  

centre. Des de casa s'ha d'insistir en aquesta mesura per no posar en perill la pròpia salut i la de la resta.

-L'alumnat  s'ha  de  fer  netes  les  mans  amb aigua  i  sabó (es  trobarà  en  tots  els  banys)  o  gel  

hidroalcohòlic (repartit per tots els espais del centre) a l'entrada de l'edifici i quan hi hagi qualsevol  

canvi d'espai (entrades i sortides de l'esplai, aules específiques, optatives...).

-L'alumnat ha de seguir les indicacions i rètols del centre en tot moment i fer servir els itineraris marcats 

al terra. La puntualitat serà molt important perquè les entrades i les sortides es faran de forma esglaonada

per tal d'evitar aglomeracions.

Trobaran  més informació  al  web del  centre  (www.iessantagusti.es)  i  a  l'apartat  de  famílies  del  

GESTIB. Si encara no té donat d'alta el GESTIB, posi's en contacte amb el servei de secretaria del  

centre per tal d'obtenir nom d'usuari i contrasenya.

Estam a la  vostra  disposició al  telèfon 971800636 i  al  correu electrònic  iessantagusti@educaib.eu.  

Recordeu que per venir al centre a qualsevol reunió o tràmit farà falta cita prèvia, que es pot demanar per

telèfon o mail.

Us volem agrair la vostra comprensió i col·laboració. Estam segurs que si treballem tots junts en el  

compliment de les mesures, aconseguirem superar aquesta situació i que l'educació dels seus fills i les 

seves filles no es vegi afectada.

Rebeu una cordial salutació de part de tot el personal de l'institut.

Sant Agustí, a 7 de setembre de 2020

L'equip directiu de l'IES Sant Agustí


