
 Informacions d’inici de curs  

Actualizat a data 10/09/2020 

 

SANITÀRIES1 

1. Cada dia les famílies comprovaran que els seus fills/es no presenten simptomatologia 

compatible amb el COVID-19 fent servir el full de control i prendran la temperatura. 

2. L’alumnat haurà de lliurar a la seva tutora el full de declaració responsable degudament signat 

pels pares per accedir al centre. 

3. És obligatori l’ús de la mascareta  dins del  recinte de l’institut, inclús dins de l’aula.  Al pati, 

cada grup tindrà assignat un sector que no es podrà traspassar. Dins d’aquest sector  serà 

necessari  l’ús de mascareta. A la motxilla han de portar una mascareta de recanvi dins d’un 

sobre amb el seu nom. 

4.  Es controlarà la temperatura de totes  les persones  abans d’accedir al centre. 

5.  La higiene de mans serà necessària : 

 A l’arribada i a la sortida del centre. 

 Abans i després d’anar al WC. 

 Abans i després del  pati. 

 Sempre que es canviï d’espai (canvi d’aula, per la classe d’educació física, etc...). 

6.  Requisits d’accés al centre: 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós2. 

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 14 dies anteriors. 

 

ACADÈMIQUES 

1. El lliurament de llibres i agendes  es farà el primer dia de classe. Cal portar el resguard 

de pagament. 

 

2. L’alumnat que vulgui contractar una taquilla haurà de passar la primera setmana  per 

Consergeria.  Preu: 12€/curs 

 

3. Cada alumne haurà de portar una botella d’aigua ja que no es podrà beure de la font. 

 

 

                                                           
1
 Aquesta informació pot canviar en funció de l’evolució de la pandèmia i els nous acords presos entre els 

Departaments d’Educació i Sanitat.  
2
 L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac. 


