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Olesa de M., 28 de maig de 2020. 

Benvolgudes famílies (i benvolgut alumnat) de Cafemn, de 2n d’SMiX, de 2n de GAdm, de 

2n de TAPSD, de 2n d’AiF i de 2n de TSEAS: 

Les dues setmanes disposades, per la Conselleria d’Ensenyament, per a la reobertura 

parcial de l’Institut comencen ja fora de les 33 setmanes que marca el calendari escolar per a la 

durada ordinària dels Cicles Formatius. Per tant, les qualificacions finals ja hauran estat 

lliurades i les classes telemàtiques enllestides.  

Tot i així, el Centre ha previst que durant tres dies laborables de juny: dilluns 8, dimarts 9 i 

divendres 11 (de 8:30 a 12:30), el professorat de darrer curs dels diferents CCFF podrà 

convocar col·lectivament l’alumnat, de forma presencial. Aquestes convocatòries grupals 

seran fetes per alguns docents d’aquests CCFF que necessiten realitzar certes pràctiques (o 

proves) que són complicades de fer telemàticament; però sempre en l’horari esmentat (i 

respectant el màxim de 15 alumnes per espai). 

D’altra banda, també es preveuen convocatòries individuals a certs alumnes de darrer curs 

dels CCFF, amb la finalitat d’aclarir alguns resultats obtinguts (p. ex., al Projecte final), o 

d’aconsellar els estudiants sobre matèries pendents i sobre altres aspectes d’interès formatiu. 

De la mateixa manera, aquest alumnat podrà sol·licitar, per a dilluns 8, dimarts 9 i divendres 

11 de juny, una entrevista individual (presencial) amb el seu tutor/-a, per raons educatives. 

Les visites individuals s’hauran de cenyir a l’horari establert, encara que, excepcionalment, 

també podrien acordar-se per dilluns 15 o dimarts 16 de juny, de 8:30 a 12:30. 

Totes aquestes convocatòries presencials seran d’assistència VOLUNTÀRIA, pel que fa als 

alumnes. I, concretament, quan un estudiant sol·liciti una visita presencial (no es podrà fer, si el 

seu tutor/-a, està considerat personal de risc per l’Administració). Quan es doni una d’aquestes 

circumstàncies, la convocatòria pot tenir lloc igualment, però de forma telemàtica.  

Si l’alumne que ve a l’Institut, per fer tasques col·lectives o una entrevista individual, és 

menor d’edat, caldrà que porti un Model responsable, que adjuntem com a 2n full, signat pels 

pares. (Afegim també un altre Model responsable, per als majors d’edat). Sense aquest 

document signat, cap alumne no podrà entrar al Centre. 

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

mesures d’higiene habituals de la COVID-19: rentat freqüent de mans, distància de seguretat 

amb les persones, etc. Evidentment, aquestes convocatòries proposades resten condicionades 

a les directrius (o a noves limitacions) que puguin establir les autoritats sanitàries. 

Atentament: 

Xavier FAVÀ, Director. 
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