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Benvolgudes famílies de 2n de BTX: 

Per poder fer una previsió dels espais i dels recursos humans, volem saber quines famílies 

estan disposades a permetre que els seus fills i filles vinguin a l’institut 6 DIES, per rebre classes 

de reforç didàctic, per a la preparació de les proves de Selectivitat [PAU]. Aquestes activitats 

són independents del tancament acadèmic del curs (recuperacions, notes, etc.) que se seguirà 

portant a terme de forma telemàtica. 

Les condicions per a la tornada són que els vostres fills menors hauran de venir amb el 

Model responsable, que adjuntem com a 2n full, signat pels pares. (Afegirem també un Model 

responsable per als majors d’edat). També caldrà que siguin puntuals en l’hora d’entrada (9:00), 

ja que no permetrem que l’alumnat s’hi afegeixi més tard. Entraran per dues portes diferents i 

es podrà fer un control de temperatura (a distància). 

És molt recomanable que els estudiants portin mascareta i també cal que segueixen les 

mesures d’higiene habituals de la COVID-19 (que fomentarem al Centre): rentat freqüent de 

mans, distància de seguretat amb les persones, etc. Si algun alumne incomplís aquestes 

mesures, l’hauríem de separar del grup i trucar la família perquè vingués a buscar-lo de seguida. 

Teniu temps de retornar-nos la vostra resposta telemàtica fins al dijous 4 de juny (per 

raons de planificació segura), en cas contrari entendrem que NO deixeu venir els menors al 

Centre. 

L’horari previst d’assistència (al juny), per al 2n BTX (A i B) és el següent: 

dilluns 8, dimarts 9, dijous 11 i divendres 12: de 9:00 a 12:00.  

dimecres 17 i dijous 18: de 9:00 a 11:00.  

Cal que l’alumnat (que serà distribuït en grups de fins a 15 persones) porti les eines 

necessàries per fer les classes habituals de Batxillerat (llibreta, bolígraf, llapis USB, calculadora... 

i AIGUA!). El centre, en principi, no facilitarà material escolar. 

 

 

 

 

 



 

OBSERVACIONS:  

Recordem també que dimecres 10 és festiu; dilluns 15 i dimarts 16 l’alumnat (i el 

professorat) tindran les proves telemàtiques de les Avaluacions extraordinàries de BTX; i 

divendres 19 de juny farem una petita festa telemàtica de comiat. Si podem, al setembre, la 

farem també presencial. 

No sabem encara quan ens autoritzaran a fer la devolució del material de les ‘taquilles’ 

llogades. Ni tampoc quan podreu fer el retorn dels ordinadors que us hem prestat. La nostra 

voluntat és que sigui al mes de juny. 

Evidentment, la reobertura proposada resta condicionada a les directrius (o a noves 

limitacions) que puguin decretar les autoritats sanitàries. 

 

Atentament: 

 

Xavier FAVÀ, Director. 

 

 

 Jo, _____________________________________________________,  

amb DNI: _____________________, com a pare, mare (o tutor  legal)  

de l’alumne/-a ____________________________________________,  

NO l’autoritzo a venir a l’Institut els 6 dies de juny establerts, per al 2n de BTX. 

SÍ l’autoritzo a venir a l’Institut els 6 dies de juny establerts, per al 2n de BTX. (I 

també adjunto, signat, el Model responsable). 
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