
INSTRUCCIONS INICI CURS

Benvolgudes famílies,

En primer lloc esperem que tots gaudiu de bona salut i que hàgeu pogut disfrutar de
l'estiu.

Ens dirigim a vosaltres per fer un primer contacte i donar-vos una primera informació
de com hem organitzat l'inici de curs.

Este  curs i d’acord als criteris sanitaris la mesura de distància social d'1,2 m en les
classes i 1,5 en la resta d'espais, la mascareta obligatòria tant en classe com en tots
els espais del centre incloent el pati.

Cal  aplicar  mesures de prevenció personal.  Higiene de mans i  higiene respiratòria
(esternudar i tossir sobre el colze i ús de mocadors de paper).

Perquè aquest curs els resultants de les mesures siga igual o millor que el curs passat
necessitem la vostra col·laboració i suport, no dubtem que la vostra resposta serà
l’òptima per aconseguir el millor per als nostres xiquets i xiquetes I fer que en  este
curs 2021-2022 a poc a poc anem recuperant la normalitat.

Necessitem que TOTES les famílies utilitzeu l'aplicació  WEBFAMILIA  per poder estar
en contacte directe i estret amb tots els membres de la comunitat educativa.

Hem organitzat l'inici de curs de manera escalonada  tal i com s’indica en la página
web i el canal telegram del centre.

- Dia 9 i 10 inici de classes, dia i hora diferenciat  segons nivell.

- Dia 13 inici de classes d’acord a l’horari de setembre 

SERVEI AUTOBUSOS INICI DE CURS

Dia 9 1r ESO , 3r ESO , 4t ESO , 1FPB

 Eixida a les 8 de Riola i El Perelló
 Tornada: Un autobús tornarà  a l’alumnat a les 11 i un autobús tornarà a

l’alumnat a les 13
Dia 10 2n ESO , 2FPB, Autoritzats de batxillerat

 Eixida a les 8 de Riola i El Perelló
 Tornada: Un autobús tonarà a l’alumnat a les 11 i un autobús tornarà a

l’alumnat a les 13,15

A partir del dia 13

Eixida a les 7:30 desde Riola i El Perelló

Tornada: 1r ESO, 2n d’ESO i FPB a les 13:05

3r ESO, 4t ESO i batxillerat dimarts i dijous a les 14:10



Si  TOTS i  TOTES complim les mesures de seguretat,  tant  dins com fora del  centre,
podrem  garantir  la  salut  de  tota  la  comunitat  educativa  i  podrem  continuar  amb
completa  presencialitat de l’alumnat en el centre 

Seguirem treballant per poder garantir el dret a l'educació dels seus fills i filles.

Salutacions


