
Benvolguts alumnes, 

Al llarg de la primera quinzena del mes de setembre us informarem al detall de l’inici
del curs 20-21 i del sistema d'accessos i circulació pel centre segons les instruccions
que  es  vagin  aprovant  per  les  autoritats  educatives  i  sanitàries  amb motiu  de  la
pandèmia SAR-Cov2.

De moment i d’acord al calendari escolar oficial pels cicles formatius de grau superior
del curs 20-21, provisionalment us podem dir que pel que fa al primer dia que vindreu
al centre, el divendres 18 de setembre farem la presentació del curs i de les pautes
sanitàries de la forma següent:

-  Heu d’assistir sense presentar simptomatologia de febre o dificultat respiratòria.

-  Us agrupareu per curs a uns 10 metres de l’entrada del centre de c / Fontanella.

-  A l’hora assignada segon el quadre adjunt, heu d’accedir de la forma següent:

     

• Per grups – aula (AF1, AF2, CI1, … etc)

• Respectant una separació personal mínima de 1,5 metres.

• Col·locada correctament la mascareta homologada.

• Utilitzant la solució hidroalcohòlica abans de l’entrada a l’aula.

- Un cop a l’aula, col·locar-vos a cada cadira sense modificar les distàncies.

- A les zones comuns, esbarjo i lavabos, sempre amb la mascareta col·locada.

IMPORTANT

Els alumnes que arribin fora de la franja assignada no podran accedir al centre
dins la  franja d’altre grup.  
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Franges 18 / 09         Accés                          Sortida            Aula                  Professors  

 AF1 09:00 09:40 F2 Daniel Martin

AF2 09:15 09:55 F4 Josep Alfaraz

CI1 10:00 10:40 F3 Belen Berruezo

CI2 10:15 10:55 F5 Susanna Zamora

GCMK1 11:00 11:40 F2 David Pasarín

GCMK2 11:15 11:55 F3 Noèlia Losada

DOCSAN1 16:00 16:40 F2 Marta Carrera

DOCSAN2 16:15 16:55 F3 Eva Velasco

Dilluns dia 21 de setembre, a partir de les 8:30 hs. pels grups matí i
15:00  hs.  pels  grups  de  tarda,  iniciarem  les  classes  en  horari
ordinari segons les pautes i horaris d'accés que us comunicarem el
divendres 18 de setembre.
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