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Començament de curs
Dia d’inici de les activitats presencials ( seguint instruccions de la Conselleria)

● 14 de setembre 1r de l’ESO ( Grups A, B, C i D )
● 15 de setembre 1r  de l’ESO ( Grups E, F i G )
● 16 de setembre 4t de l’ESO (subgrups A)
● 17 de setembre 4t  de l’ESO (subgrups B) 
● 18 de setembre 2n  de l’ESO ( Grups A, B, C i D )
● 21 de setembre 2n  de l’ESO ( Grups E, F, G i H )
● 22 de setembre 3r de l’ESO (subgrups A)
● 23 de setembre 3r  de l’ESO (subgrups B)

De 2n a 4t d’ESO els tutors es posaran en contacte amb els alumnes i faran una videoconferència el dia 
10 de setembre a les 9 del matí, per explicar les particularitats d’aquest inici esglaonat.
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ACCÉS AL CENTRE

● Tots els alumnes de l’ESO entraran per la barrera del carrer Mussol (porta 9) a partir de les 8.50 h; a les 
9.05 h han de ser a les seves aules. Totes les portes estaran retolades,  aquesta és la del camp de futbet.
L’escola romandrà tancada fins al moment de l’entrada dels alumnes i es tornarà a tancar en punt, per tant és 
importantíssima la puntualitat.

● Haurà un servei d’escola matinera per qui ho necessiti, però no es podrà fer ús per dies sinó que la inscripció serà 
per mesos complets, a fi de dur un control estricte de l’alumnat en cas de contagi i perquè les autoritats sanitàries i 
la Conselleria així ens ho requereixen. De 8 a 9 al Pavelló. (Els alumnes poden entrar fins a les 8:30 h)

● 1r i 2n d’ESO pujaran per l’escala d’emergència i 3r i 4t d’ESO C i E  per l’escala de l’ascensor (escala dreta). Els de 
4t d’ESO de l’edifici C pujaran per l’escala de devora les aules d’informàtica i es dirigiran cap a la seva aula. 

● Hi haurà fletxes al terra per marcar els itineraris i la direccionalitat.
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MIGDIA (Alumnes que dinen a casa)

● L’alumnat de 1r i 2n d’ESO que no dina en el centre sortirà per la barrera del carrer Arner, porta 
6, porta de la dreta de l’escala principal (pati volei) a les 13 h o les 13.55 h mantenint la distància de 
seguretat i portant mascareta.

● L’alumnat de 3r i 4t d’ESO sortirà per la barrera del carrer Arner, porta 8  (Pavelló)  a les 13 h o 
les 13.55 h mantenint la distància de seguretat i portant mascareta.

● L’entrada dels alumnes un cop retornin de casa es farà per la porta 8 (Pavelló)de manera ordenada, 
portant mascareta i mantenint la distància de seguretat.
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SORTIDES

● Els alumnes de 1r i 2n d’ESO sortiran a les 15.55 h per la porta del carrer mussol 
(porta 9).

● Els alumnes de 3r i 4t d’ESO a partir de les 16.00 h, sortiran per la porta 8 del pavelló.

● Els alumnes d’ESO disposaran d’un servei d’aula d’estudi des de les 16.00 fins a les 16.30 h, que es 
durà a terme en una aula del 2n pis de l’edifici B. No es podrà utilitzar el servei d’aula d’estudi de 
manera esporàdica, s’hauran d’inscriure per mesos complets (serà gratuït per a alumnes mig 
pensionistes), per motius de seguretat sanitària i control d’aforament. Els alumnes no podran 
abandonar l’aula fins a les 16.30 h.

● Els alumnes d’ESO disposaran també d’un servei de biblioteca, amb un aforament limitat, 
subvencionat per l’APIMA, de dilluns a dijous de 16 a 18 h. El professor responsable registrarà els 
noms dels alumnes i els grups als quals pertanyen per motius de seguretat sanitària.



● Uns dies abans del començament s’informarà a les famílies ( via GestIB) del grup al qual ha estat 
assignat el seu fill/a.

● Les tutories es faran preferentment telemàticament.
● Es farà formació per famílies sobre Google classroom, mitjançant videos i tutorials.  És molt 

important tenir equipament informàtic, sobre tot en cas de confinament. L’escola oferirà la 
possibilitat d’adquirir un Chromebook i s’enviarà un qüestionari a les famílies  via GestIB perquè el 
puguin sol·licitar.

● Informació de temes econòmics ( millores, preus dels serveis, adquisició de Chromebook) per part 
del gerent de l’escola.

● La plataforma de comunicació de circulars, informacions oficials del centre és el GestIB. És 

molt important disposar de compte actiu. En cas de dificultats podeu demanar ajuda a 

gestib@cide.es

● Informació Departament d’Orientació.
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Mesures d’higiene i prevenció

● Revisar temperatura abans de sortir de casa cada dia ( igual o superior a 37.5 ºC 
ha de quedar a casa)

● Tots els alumnes han d’accedir al centre amb la mascareta posada i seguint les 
indicacions donades pels professors ( porta d’accés, circuits, distància de 
seguretat)

● Els alumnes han de dur un kit d’higiene bàsic que guardaran a la seva casella 
amb mascaretes de recanvi, gel hidroalcohòlic i mocadors d’un sol ús). També 
duran un estoig amb el material escolar necessari i que quedarà al centre ( ja 
que no podran compartir aquest material). Es recomana dur una ronyonera per 
guardar la mascareta mentres berenen o dinen.

● Tots els alumnes hauran de dur una botella d’aigua, que no podran compartir ( les 
fonts dels patis romandran precintades.

● Els alumnes de l’ESO han de dur la mascareta posada durant tota la jornada 
escolar.



Formació famílies
● LA INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES ÉS LA NOSTRA PRIORITAT.

● Es penjarà a la plana web una presentació i un vídeo tutorial el·laborat per la 
metgessa del centre, Lourdes Julbe, amb totes les mesures de prevenció i higiene 
que s’han de tenir en compte.

● També s’enviarà a les famílies un Kahoot per veure quins coneixements han 
assolit d’una manera lúdica.

● Així mateix, totes les famílies han de dur ( en cas de necessitat ) un informe 
mèdic actualitzat ( al·lèrgies, malalties cròniques, etc)



EXTRAESCOLARS
● A partir de les 16 h fins a les 17 h els alumnes de l’ESO podran apuntar-se a l’extraescolar de 

Cideidiomes, sempre que hi hagi un mínim d’alumnes. Es faran dos possibles torns dilluns i 
dimecres o dimarts i dijous.
S’enviarà un qüestionari via GestIB per saber si es pot dur a terme l’activitat sempre que hi hagi 
l’alumnat suficient.
Els alumnes sortiran per la porta 8 ( pavelló) a les 17 h.

● Els alumnes a partir de 2n d’ESO que participin en l’extraescolar de Diploma Dual, a les  16 h, a 
l’hora de sortir del centre, un dia per setmana (encara per determinar), aniran cap a sala 
d'informàtica 1, on faran l’activitat amb el professor responsable fins a les 17 h. A les 17 h sortiran 
per la porta 8 del pavelló.



 PREGUNTES FETES PER LES FAMÍLIES



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!!

       Ànims i optimisme!! Junts ho aconseguirem!!

EQUIP CIDE


