
 

Benvolgudes famílies, 

 

Donada la inquietud que està provocant aquest inici de curs per l'actual situació             

sanitària, us comuniquem algunes de les mesures que s'estan duent a terme des del              

Centre per aconseguir la màxima seguretat dels seus fills i de les seves filles i dels                

treballadors i treballadores de l’Institut. 

 

S'ha constituït una comissió que ha estat elaborant un "Protocol D'actuació           

COVID-19", amb les mesures adoptades per protegir la salut de tots els que formem              

part de l’Institut XXV Olimpíada. Segons es vagin rebent instruccions més concretes            

sobre l'inici de curs i l'organització curricular del mateix que els anirem informant.             

Mentrestant, els avancem algunes de les principals mesures que s'adoptaran des           

del començament de el curs: 

 

Recursos facilitats per l'Administració: 

 

● Quatre  professors/es de reforç. 

● Establiment de la figura de coordinador / a COVID. 

● dues persones de neteja per a tasques de neteja i desinfecció en torn de              

matí. 

● Infermer/a de contacte COVID-19. 

 

  

 



 

Mesures per a la flexibilització curricular. 

Inici de curs. Data d'inici de les classes presencials. 

 

Ha estat necessària una flexibilització de dos dies que ens permeti realitzar una             

entrada esglaonada per tal d’evitar concentracions en arribar a l’institut el primer dia,             

de manera que quan comencem el curs, cada alumne i alumna, conegui exactament             

el protocol de circulació per l’institut i s’evitin els contactes innecessaris. Al llarg dels              

dies 14 i el 15 de setembre de 2020, acollirem l’alumnat d’ESO i Batxillerat.              

Coneixeran el protocol COVID-19 que s’ha dissenyat i farem un simulacre           

d’entrades i sortides. També s’ha establert una franja horària d’entrades i sortides            

per les dues portes i les tres escales de les que disposem per evitar la concentració i                 

fer entrades i sortides esglaonades de l’alumnat.  

 

A continuació, es mostra el calendari de benvinguda de l’alumnat, així com el d’inici              

de les classes presencials.  

 

 Benvinguda al Centre 
Reinici de les 

classes 

1r ESO Dilluns, 14/09/2020 - 
9:30-11'30. 

Després del pati, classes 
normals. No hi haurà 
tarde de dilluns. 

14/09/2020 - 
Després del pati 

2n ESO Dilluns, 14/09/2020 - 
11'30-13'30 

No hi haurà tarde de 
dilluns. 15/09/2020 

3r ESO Dimarts, 15/09/2020 - 
9'30 - 11'30 

Després del pati, classes 
normals. 

15/09/2020 - 
Després del pati 

4t ESO Dimarts, 15/09/2020 - 
9'30 - 11'30 

Després del pati, classes 
normals. 

15/09/2020 - 
Després del pati 

1r Batxillerat Dimarts, 15/09/2020 - 
11'30 - 13'30 

A partir de les 13'30, 
classes normals. 

15/09/2020 - A partir 
de les 13'30 

2n Batxillerat Dimarts, 15/09/2020 - 
11'30 - 13'30 

A partir de les 13'30, 
classes normals. 

15/09/2020 - A partir 
de les 13'30 

El servei de menjador començarà a partir del 21/09/2020 

 

 



 

Aquest mateix dia s’entregarà als vostres fills i filles aquests documents que caldrà             

portar signats: 

 

● Carta de compromís de les famílies. Cada curs s'ha de firmar de 1r             

d'ESO a 2n de Batxillerat.  

● Declaració responsable COVID-19. Fitxa que heu d’omplir i lliurar a la           

persona tutora del grup (com ens indiquen des del Departament          

d’Educació) 

● Fitxa de seguiment dels símptomes de COVID-19. Un model que ha           

elaborat el Departament d’Educació i que pretén ser una ajuda en cas            

de detecció de casos per fer-ne el seguiment i el correcte confinament. 

 

 

Protocol COVID-19. 

 

Hem dissenyat aquesta guia-resum que tothom haurà de seguir per tal d’evitar, en             

tant que sigui possible, tota situació de risc.  

 

Podeu consultar el protocol a la pàgina Web del Centre. 

 

 

Atentament, 

 

Institut XXV Olimpíada 

 


