Benvolgudes famílies,
Començam aquest curs tan diferent a tot el que coneixem fins ara, un curs on alumnat, famílies i professorat
ens haurem d'adaptar a les noves circumstàncies i a la incertesa que provoca aquesta pandèmia. Us
recordam que teniu el pla de contingència, per si voleu consultar-lo, a la plana web del centre i a l'apartat de
famílies del Gestib. A causa de les darreres instruccions aquest pla serà actualitzat durant els propers dies i
en sereu informats.
Com ja sabeu l'inici de les classes serà en escenari B. Això vol dir que NOMÉS l'alumnat de 1r d'ESO farà el
seu horari complet de manera presencial. Pel que fa a la resta de cursos d'ESO, batxillerat i cicles formatius
rebreu aquests propers dies informació sobre com s'organitzaran les classes que serà en modalitat de
semipresencialitat.
Tenim ben clar que l'escenari B és el més complicat de dur a terme i ens haurem d'adaptar a les mesures
que ens vagin enviant des de la Conselleria d'Educació i la Conselleria de Salut i és per això que us
demanam la vostra comprensió i col·laboració.
Començar en un escenari B implica tres canvis molt importants que volem que conegueu:
–

La mascareta serà obligatòria per a tothom, tot el temps i a tots els espais del centre. Sempre
s'haurà de mantenir la distància de seguretat i des d'aquí vetllarem perquè aix`po es compleixi.

–

L'inici de curs és de màxim 150 alumnes per dia entre dia 10 i dia 16 de setembre (per a ESO i
Batxillerat). Així el primer dia vendran un màxim de 150 alumnes, l'endemà 150 més i així fins que
comenci la totalitat de l'alumnat del centre. El calendari d'inici dels diferents cursos serà publicat a la
web i us l'enviarem a través del Gestib aquests propers dies.

–

L'entrada i la sortida al centre es faran de manera esglaonada i per diferents entrades. Publicarem
aquests propers dies l'horari d'entrada i sortida de cada curs i els espais que empraran per als
desplaçaments, així com les llistes de cada grup.

–

El servei de bar del centre ha estat cancel·lat perquè no es podien garantir les mseures de
seguretat.

–

Pel que fa a l'alumnat nouvingut (1r d'ESO) i, ja que no va poder fer les visites pertinents a l'hora de
triar centre, els propers dies es convocarà aquestes famílies a una reunió presencial que, en cap
cas superarà les 10 persones i on se l'informarà del funcionament general del centre i on atendrem
qualsevol dubte que es pugui plantejar.

Sabem que són moltes les inquietuds que teniu però, des de la direcció de l'IES Guillem Sagrera us volem
deixar ben clar que vetllarem per la seguretat i el benestar de tots els membres de la nostra comunitat
educativa i que comptam, com sempre, amb la vostra implicació.
Si necessitau algun aclariment que no pugui esperar a la publicació dels canvis anunciats o a les reunions
presencials que es duran a terme, teniu a la vostra disposició el correu: equipdirectiu@iesguillemsagrera.net

