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Benvolgudes i benvolguts alumnes 

Estimades famílies 

 

Com bé sabeu, l’inici d’aquest nou curs 2020 – 2021, té unes característiques 

extraordinàries a causa del context de pandèmia que ens envolta. 

Des del Centre d’FP Llefià treballem per garantir i oferir la màxima normalitat educativa i en 

un entorn de salut.  Per això adoptem les mesures que ens comuniquen des del 

Departament d’Educació i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i les  

adaptem al nostre context.  

Podeu consultar el comunicat del departament de Salut adreçat a les famílies en aquest 

enllaç 01 i també altres recomanacions del departament de Salut en aquest enllaç 02.  

 

Dades a tenir en compte per inici del curs i funcionament:  

Dates d’inici: 

- Cicles formatius de grau mitjà  dilluns 14 de setembre a les 8:00 h. 

- PFI  dilluns 14 de setembre a les 15:30 h. 

- Cicles formatius de grau superior  dilluns 21 de setembre a les 15:30 h. 

- L’entrada serà per diferents portes que donen al carrer Sèquia i carrer Europa, 

segons l’aula que té assignada cada grup d’alumnes. Així estarà indicada a les portes 

que donen directament al carrer i els professors estaran esperant als alumnes a 

l’entrada per facilitar l’acolliment. Els alumnes han de saber a quin grup pertanyen 

Elèctrics de primer curs, informàtics ... 

- Els horaris de classe són els normals, matí de 8 a 13:30 hores i tardes de 15:30 a 

21:00 hores. 

- Les classes són bàsicament presencials, mentrestant el Departament de Salut així 

ho consideri oportú. 

 

Requisits per l’assistència dels alumnes:  

- Els alumnes han d’assistir al Centre educatiu amb mascareta i lliures 

de símptomes de malalties infeccioses com la Covid, com per exemple 

superar els 37,5 ºC. 

- Dins del Centre d’FP Llefià tothom ha de portar mascareta que tapi la boca i el nas 

correctament. 

- És obligatori seguir en tot moment les mesures sanitàries per la seguretat de tots i el 

bon funcionament del Centre Educatiu. 

 

https://drive.google.com/file/d/1MjB-7vCU4FWTL3MYLfNxTsrZiRJjrPYv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MjB-7vCU4FWTL3MYLfNxTsrZiRJjrPYv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cfunwTdj9ddQ9dzEDhTKh9GRGLRbnx3E/view?usp=sharing
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Es consideren símptomes de risc per la COVID-19:  

- Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC) 

- Tos 

- Dificultat per a respirar 

- Mal de coll 

- Refredat nasal 

- Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 

- Mal de panxa amb vòmits o diarrea 

- Pèrdua d’olfacte o gust.  

 

Grups, espais i organització de l’aula 

- Hem adaptat les aules per mantenir la distància de treball entre 

alumnes dins del seu grup tal com indica el Departament 

d’Educació, PROCICAT i el departament de Salut. 

- L’aula serà el més estable possible pels alumnes i aquests hauran 

de cuidar la neteja dels elements comuns que utilitzin, amb els 

materials que facilita l’escola. Aquests materials a netejar seran 

pantalles, teclats, ratolins, eines ... Serà una feina rutinària habitual per seguretat. 

- L’escola verificarà periòdicament la temperatura dels alumnes i en casos de 

símptomes es comunicarà a la família i s’aïllarà a l’alumne fins que aquest sigui 

recollit per familiars. 

- Es controlarà l’accés a espais comuns per evitar l’aglomeració d’alumnes. 

 

Higiene, neteja i desinfecció  

- Es reforça el servei de neteja del Centre, especialment a migdia 

entre canvi de torns. 

- Cada aula disposa de Gel hidroalcohòlic, tovalloles de paper i 

paperera per residus. 

- Es facilita i demana des del centre la neteja periòdica de mans. 

- Les aules seran ventilades periòdicament per cada torn. 

- No es permet accedir al centre amb patinets i altres mitjans similars, ja que no podem 

garantir la seva desinfecció. 

 

Declaració autoresponsable  

- El primer dia d’escola els alumnes han de portar una ‘declaració 

d’autoresponsabilitat’ signada des de casa. Aquí teniu l’enllaç 03 per 

alumnat menor d’edat i aquí teniu l’enllaç 04 per alumnes majors 

d’edat. Aquesta declaració serà entregada al tutor. 

 

https://drive.google.com/file/d/10-JzT7wUvYyvRH26pCNQeP855ih47Fck/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BubGhA6asHlxN31Tmh-63Of07zO9SBLH/view?usp=sharing
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Comunicats de les famílies a l’escola 

 

- Hem habilitat el correu electrònic salut@fpllefia.com per qualsevol 

informació, consulta o comunicat que ens vulgueu fer referent a la 

pandèmia. 

- En cas de detectar-se a casa els símptomes de la COVID-19 descrits 

anteriorment i que podeu també trobar al document de l’enllaç 01, cal 

avisar obligatòriament al centre educatiu per mitjà del correu habilitat 

per tal (salut@fpllefia.com) i posar-se en contacte amb el vostre 

centre d’assistència primària (CAP).  

 

Comunicats de l’escola a les famílies  

 

- La comunicació des del Centre Educatiu a les famílies es realitzarà per 

mitjà dels correus electrònics que consten a la nostra base de dades 

corresponent a la mare, pare o tutors de l’alumne. 

- Totes les informacions importants i genèriques també les podreu consultar a les 

xarxes socials i la pàgina web www.fpllefia.com 

 

Comunicats de l’escola a l’alumnat  

 

- La comunicació des del Centre Educatiu als alumnes es realitzarà per 

mitjà dels canals de comunicació i seguiment de l’aula virtual d’FP 

Llefià basada en Classroom.  

- Totes les informacions importants i genèriques també les podreu 

consultar a les xarxes socials i la pàgina web www.fpllefia.com 

 

Nota important:  

- Es obligatori informar al Centre educatiu si es presenta algun símptoma. El Centre, 

en conseqüència, pot impedir el retorn d’un alumne fins que no hi hagi confirmació o 

informe mèdic favorable. 

- Recordem que la COVID-19 ha entrat en la llista de malalties de declaració 

obligatòria, per tant, la sospita de poder estar infectat pot autoritzar al Centre 

Educatiu a impedir l’accés dels alumnes o familiars afectats. 

- El Centre d’FP Llefià seguirà en tot moment les pautes indicades per les autoritats 

públiques de salut referent a com actuar i comunicar els possibles casos de contagi. 

 

Badalona, 9 de setembre de 2020 
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