
 

Benvolgudes famílies, 

L’objectiu d’aquesta circular és explicar-vos les directrius que seguirem en el tram final 

del curs 2019-2020 i en el  possible retorn presencial de l’alumnat, tot seguint les 

instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius del Departament 

d’Educació. 

 

L’obertura de l’institut està prevista a partir de la FASE 2, que en aquests moments 

s’estima per al dia 8 de juny. 

 

Les activitats presencials a l’escola no podran ser en cap cas de contingut acadèmic; 

només es pot fer un seguiment i suport emocional, i seguiment lectiu sense 

avançament acadèmic. 

 

L’assistència presencial de l’alumnat és voluntària. 

 

Les activitats acadèmiques no presencials via telemàtica continuaran tal com hem fet 

durant el període de confinament i acabaran el proper 19 de juny. 

 

L’institut prioritza l’atenció individualitzada a l’alumnat de segon de batxillerat i de 

quart d’ESO. 

 

L’obertura de l’institut es farà gradualment tant  per part del personal docent i no 

docent com de l’alumnat que hi assisteixi, amb horaris esglaonats i garantint en tot 

moment les mesures d’higiene i prevenció i el distanciament físic de 4m
2
 i seguint les 

Instruccions per a l’organització de l’obertura de centres educatius. 

 

Les activitats presencials que comportin la reunió de més d’una persona cal fer-les en 

un grup estable i fix, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. 

L’alumnat sempre ha de ser el mateix i en el mateix espai, i sempre que sigui possible 

també el docent. 

L’institut segueix el pla d’obertura (properament estarà publicat a la pàgina web) que 

indica els límits de les nostres actuacions durant aquestes dues setmanes de juny. (El 

33% del personal de centre es considera grup vulnerable i no ha d'assistir al centre) 

Havent comentat aquests aspectes us especifiquem l’oferta d’activitats presencials 

segons els nivells educatius de l’institut. Un cop rebudes les peticions de les famílies es 

concretaran els horaris d’assistència. 

 

 

 



 

Declaració responsable 

És imprescindible que, si decidiu que els vostres fills i filles assisteixin a l’institut per 

fer ús d’alguna de les opcions que us oferim, ens envieu un correu  amb la  Declaració 

responsable signada i completa a l‘adreça declaracio@imyp.cat abans del dijous 4 de 

juny a les 18 hores. (Aquesta declaració l’hem adjuntat en aquest correu i la podreu 

trobar a la pàgina web). 

No podrà assistir a l’institut l’alumnat que no ho hagi sol·licitat degudament i amb 

antelació. 

Oferta d’activitats presencials segons els nivells educatius de l’institut 

Quart d’ESO i Segon de Batxillerat diürn i nocturn 

Per tal d’evitar les interaccions físiques entre els diferents alumnes l’assistència es 

concreta en: 

Una sessió d’un màxim de 45 minuts en algun dels dies indicats 

Les sessions seran individualitzades i sempre en grups simultanis inferiors als 15 

alumnes per sessió. 

Horaris d’entrada i sortida esglaonats al llarg del matí. 

Primera entrada a les 9 i última sortida a les 14 hores. 

La finalitat és oferir un suport emocional i d’orientació per a la següent etapa 

educativa. 

Amb el calendari següent 

Quart d’ESO:                    Dilluns 8, dimarts 9, dijous 11 o divendres 12 

2n de batxillerat nocturn : Dimecres 10 

2n de batxillerat diürn:      Dimarts 16 o dimecres 17 

 

ESO: primer, segon i tercer. Primer de batxillerat diürn i nocturn 

Podeu acordar directament amb el vostre tutor o tutora si és aconsellable una cita per 

fer una entrevista presencial a l’institut. 

Amb el calendari següent 

9, 15, 16 i 17 de juny dins del marc horari de 9 a 14 hores. 

 

Un cop rebuda la declaració responsable us avisarem del moment en què el vostre fill 

o filla pot assistir a l’institut amb un missatge d’ Esemtia. 



 

Administració 

A partir del dia 8 de juny el centre estarà obert per tasques administratives. No 

s’atendrà cap gestió sense cita prèvia. 

Armariets  

D’altra banda us avancem que l’accés als armariets (taquilles) per part de l’alumnat no 

es farà abans del dia 18 de juny. 

Iddink 

Iddink ens comunica que es posaran en contacte amb vosaltres per email o sms 

per  fer la devolució dels llibres per correu de forma gratuïta entre el 15 de juny i 14 de 

juliol. 

 

Us agraïm la vostra col·laboració per tal de dur a terme aquesta nova planificació 

d’actuacions de final de curs. En tot cas, i tenint en compte la situació en què ens 

trobem, i si hi haguessin canvis en la normativa, us faríem arribar les modificacions al 

més aviat possible. 

 

Ben cordialment, 

Equip directiu 

 

 

 

 

 

 

2 de juny 2020 

 

 

 

 

 


