
DILLUNS 7:  COMENCEN LES CLASSES AMB HORARI ESCALONAT

  

 1r  d’ESO: 7:55-10:40 Entrada escalonada de 1r  d’ESO.  Els tutors/es de 1r

ESO junt amb un professor ajudant  han de rebre els seus tutorandos en la

zona  del  pati  que  hi  ha  davant  de  la  porta  de  Consergeria.  Els  faran  un

recorregut  pel  centre  perquè  desconeixen  les  instal·lacions.  En  les  aules

matèria (Informàtica, música, gimnàs...) els professors corresponents faran una

extensa explicació de les mesures que han de prendre quan facen ús d’eixes

instal·lacions. Després, els acompanyaran a l’aula i els faran les corresponents

explicacions  (horaris,  calendari,  xarxa  llibres,  mesures  de  contingència...).

També  repetiran  diverses  vegades  el  protocol  d’accés  als  aularis.  Ja  no

tornaran al centre fins el dimecres dia 9 de setembre amb horari normal.

 2n  d’ESO: 11:10-13:55 Entrada escalonada de 2n  d’ESO.  Els tutors/es de

2n d´ESO junt a un professor ajudant han de rebre els seus tutorandos en la

zona  del  pati  que  hi  ha  davant  de  la  porta  de  Consergeria.  Els  faran  un

recorregut pel centre. En les aules matèria (Informàtica, música, gimnàs...) els

professors corresponents faran una completa explicació de les mesures que

han  de  prendre  quan  facen  ús  d’eixes  instal·lacions.  Després,  els

acompanyaran  a  l’aula  i  els  faran  les  corresponents  explicacions  (horaris,

calendari, xarxa llibres, mesures de contingència...). També repetiran diverses

vegades  el  protocol  d’accés  als  aularis.  Ja  no  tornaran  al  centre  fins  el

dimecres dia 9 de setembre amb horari normal.

DILLUNS 7:  COMENCEN LES CLASSES AMB HORARI ESCALONAT

   

 CICLES:  7:55-9:45 Entrada  escalonada  pels  cicles  de  grau  mitjans

(APROFITAMENT I  CONSERVACIÓ DEL MEDI  NATURAL,  JARDINERIA I

FLORISTERIA). Els tutors/es junt amb un professor ajudant han de rebre els

seus  tutorandos  a  la  porta  d’accés  a  Cicles  Formatius.  Si  el  grup  supera

l’aforament de l’aula assignada es dividirà en 2 parts i el tutor es farà càrrec

d’una i el professor ajudant de l’altra. Els faran un recorregut per la part del

centre que van a utilitzar coordinant-se per a no coincidir en altres grups. En les



aules  matèria  (taller,  laboratori,  informàtica,  hivernacle...)  els  professors

corresponents faran una xicoteta explicació de les mesures que han de prendre

quan facen ús d’eixes instal·lacions.  Després o abans,  els acompanyaran a

l’aula i els faran les corresponents explicacions (horaris, calendari, xarxa llibres,

mesures  de  contingència...).  El  dimarts  8  de  setembre  tots  el  grups  de

cicles formatius faran classe normal.

 CICLES: 9:45-10:50 Entrada escalonada pel cicle de grau superior (GESTIÓ

FORESTAL  I  DEL  MEDI  NATURAL).  Els  tutors/es  junt  amb  un  professor

ajudant han de rebre els seus tutorandos a la porta d’accés a Cicles Formatius.

Si el grup supera l’aforament de l’aula assignada es dividirà en 2 parts i el tutor

es farà càrrec d’una i el professor ajudant de l’altra. Els faran un recorregut per

la part del centre que van a utilitzar coordinant-se per a no coincidir en altres

grups.  En  les  aules  matèria  (taller,  laboratori,  informàtica,  hivernacle...)  els

professors corresponents faran una xicoteta explicació de les mesures que han

de  prendre  quan  facen  ús  d’eixes  instal·lacions.  Després  o  abans,  els

acompanyaran  a  l’aula  i  els  faran  les  corresponents  explicacions  (horaris,

calendari, xarxa llibres, mesures de contingència...). El dimarts 8 de setembre

tots el grups de cicles formatius faran classe normal.

 FPB1, FPB2  12:05-13:00 Entrada escalonada de FP Bàsica ( Agrojardineria i

Composicions Florals).  Els tutors/es de FPB han de rebre els seus tutorandos

a la porta d’accés a Cicles Formatius. En les aules matèria (taller, laboratori,

informàtica,  hivernacle,...)  els  professors  corresponents  faran  una  xicoteta

explicació  de  les  mesures  que  han  de  prendre  quan  facen  ús  d’eixes

instal·lacions. Després, els acompanyaran a l’aula i els faran les corresponents

explicacions (horaris, calendari, xarxa llibres, mesures de contingència...).  El

dimarts  8  de  setembre  tots  el  grups  de  cicles  formatius  faran  classe

normal.

DIMARTS 8: HORARI ESCALONAT 

 3r  d’ESO: 7:55-10:40 Entrada escalonada de 3r  d’ESO.  Els tutors/es de 3r d

´ESO junt a un professor ajudant han de rebre els seus tutorandos en la zona

del pati que hi ha davant de la porta de Consergeria i els faran un recorregut



pel centre. En les aules matèria (Informàtica, música, gimnàs...) els professors

corresponents  faran  una  completa  explicació  de  les  mesures  que  han  de

prendre quan  facen ús  d’eixes  instal·lacions.  Després,  els  acompanyaran a

l’aula i els faran les corresponents explicacions (horaris, calendari, xarxa llibres,

mesures  de  contingència...).  També  repetiran  diverses  vegades  el  protocol

d’accés als aularis.

 4t  d’ESO,  1r  i  2n  de  batxillerat:  11:10-13:55 Entrada  escalonada  de  4t

d’ESO, 1r i 2n de batxillerat. El tutor/a junt a un professor ajudant (els grups

que han de vindre en dies alterns, una meitat serà atesa pel tutor i l’altra pel

professor ajudant) han de rebre els seus tutorandos en la zona del pati que hi

ha davant de la porta de Consergeria i els faran un recorregut pel centre. En les

aules  matèria  (Informàtica,  música,  gimnàs...)  els  professors  corresponents

faran una completa explicació de les mesures que han de prendre quan facen

ús d’eixes instal·lacions.  Després,  els  acompanyaran a l’aula i  els  faran les

corresponents  explicacions  (horaris,  calendari,  xarxa  llibres,  mesures  de

contingència...).  També  repetiran  diverses  vegades  el  protocol  d’accés  als

aularis.

DIMECRES 9: COMENCEN LES CLASSES AMB L’HORARI COMPLET

 Les llistes d’alumnes no es  publicaran ni  a  la  web ni  a  les portes  de

l’institut.  Els  alumnes poden saber  el  seu  grup  a  WEB-FAMÍLIES o  el

mateix dia de la presentació quan siguen cridats pel seu tutor.  

 El servei d’autobús començarà amb normalitat el dimecres 9 de setembre.


