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INFORMACIÓ INICI DE CURS 2020-2021 
 

 

Benvolgudes famílies, 

 

El compromís amb l’educació dels vostres fills i filles, dels nostres alumnes, és màxim. 

Per poder fer-lo realitat ens cal aplicar una sèrie de mesures de seguretat en relació a 

la pandèmia. És en aquest sentit, que volem demanar la vostra col·laboració en el 

compliment de les indicacions que us puguem donar. Ens en sortirem! 

 

Teniu a continuació el calendari de setembre: 

 

Tot l’alumnat que cursarà 2n d’ ESO haurà de venir a l’institut abans que comencin 

les classes amb el tutor/a, dijous 3 de setembre, entre les 11.30h i les 12.50h, 

per rebre les explicacions respecte les normes sanitàries del curs 2020-21. A la 

pàgina web del nostre centre (www.insalexandregali.cat), al menú lateral 

“Comunicacions a les famílies” es troba el llistat d’alumnes de cada classe amb l’hora 

que s’ha citat a cada alumne/a. El nom de cada alumne ve representat per un codi. 

Aquest codi conté les dues primeres lletres del nom, les dues primeres lletres del 

primer cognom i les dues primeres lletres del segon cognom de l’alumne. L’alumnat 

repetidor també haurà de venir. 

 

L’alumnat haurà de portar en tot moment la mascareta de seguretat. 
 

Durant aquestes reunions amb el tutor/a s’entregarà a l’alumnat  l’horari dels curs 

2020-21. 

 

Les classes comencen el dia 14 de setembre, a les 9:00h (1r ESO - 2n ESO – Cicles 

Formatius) o a les 9:30h (3r ESO – 4t ESO – Batxillerat). 

 

Per evitar les aglomeracions i mantenir al màxim la distància social el proper curs 

tindrà dos marcs horaris: 

 

● 1r ESO, 2n ESO i Cicles Formatius: de 8.00h a 14.30h  

 (pati d’11.00h a 11.30h) 

● 3r ESO, 4t ESO, 1r Batxillerat i 2n Batxillerat: de 8.30h a 15.00h 

 (pati d’11.30h a 12.00h) 

 

Les entrades i sortides de 2n ESO es faran per l’entrada principal de l’institut. 

 

http://www.insalexandregali.cat/
http://www.insalexandregali.cat/
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Després l’alumnat accedirà a l’edifici per la porta principal. 

 

 
 

Durant les entrades, sortides i desplaçaments pel centre (passadissos i espais comuns) 

s’ha de portar en tot moment la mascareta protectora, caminar en fila (sense 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Alexandre Galí 
 
Carrer Miquel Servet, 96 
08812 Les Roquetes (Sant Pere de Ribes) 
Tel. 93 814 35 85  
Fax 93 814 28 53 
rdv a8047467@xtec.cat 
http://www.xtec.cat/centres/a8047467 
 

 

  
      

        
         INS Alexandre Galí 
 

aglomeracions), i respectar en tot moment una distància d’un metre i mig entre les 

persones. 

 

A les hores d’esbarjo l’alumnat ha de portar en tot moment la mascareta protectora. 

 

L’alumne/a ha de portar a la motxilla sempre: 

 

● Mascareta protectora 

● Gel hidroalcohòlic  

Es requerirà la desinfecció de mans a l’alumnat fent ús del gel hidroalcohòlic propi : 

 A l’entrada i a la sortida del centre educatiu. 
 Abans i després  de l’esmorzar. 
 Abans i després d’anar al WC. 
 Abans i després de les diferents activitats (també la sortida al pati). 

 

Qualsevol canvi respecte les informacions anteriors es publicaran al web del centre 

(www.insalexandregali.cat), al menú lateral “Comunicats a les famílies”. 

 

Ben cordialment, 

 

L’equip directiu 

 

Les Roquetes de Sant Pere de Ribes, 29 de juliol de 2020 

http://www.insalexandregali.cat/

