DIA DE PRESENTACIÓ DE L’ALUMNAT DE 1R DE FORMACIÓ
PROFESIONAL BÀSICA










El dia de la presentació per l’alumnat de 1FPB és el 9 de setembre a
les 11.30
La porta d’entrada per l’alumnat de 1FPB per el dia de la presentació
serà la PORTA PRINCIPAL DEL CENTRE.
A partir del primer dia de classe ( dilluns 14) la porta d’entrada serà la
PORTA LATERAL
L’alumnat ha de portar motxilla per poder arreplegar els llibres, llibreta o
fulls i bolígraf per poder fer anotacions.
En finalitzar la reunió amb el tutor/a (al voltant de les 13) l’alumnat eixirà
del centre
L’alumnat entrarà al centre per la porta principal en fila d’u i mantenint
la distància i amb mascareta.
A l’entrada al centre guardarà la distancia, esperarà que se li prenga la
temperatura, es posarà gel hidroalcohòlic i es dirigirà a la zona del
centre indicada.
- Cognoms de la A a la L aula d’usos múltiples
- Cognoms de la M a la Z pati
Se seguiran les indicacions del professorat que estarà a l’entrada del
centre per tal d’ajudar en cas de dubte.

L’alumnat no ha de vindre al centre:




si presenta algun símptoma compatible amb la covid (febre,
tos, dolor de gola, dificultat respiratòria...)
si es troba en aïllament per diagnòstic de COVID- 19
o si es troba en període de quarantena domiciliària per haver
tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes
compatibles o haver estat diagnosticada de COVID-19.

L’alumnat de 1FPB comença les classes DILLUNS 14 de setembre a les 8:00.
Dijous 10 i divendres 11 no ha de vindre al centre
Entrarà per la porta lateral en fila d’u, amb mascareta ¡, mantenint la distància
i es dirigirà a l’aula indicada en l’horari que el tutor/a el dia de la presentació
els haurà lliurat.
Cal portar signat pel pare/mare el document, declaració responsable, entregat
pel tutor el dia de la presentació.
En la pàgina web del centre http://www.iesjoanfustersueca.org/ i en el canal de
TELEGRAM IES JOAN FUSTER, podeu consultar el protocol anticovid
desenvolupat pel centre.

