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Us presentem l’informatiu de l'Associació 
de Famílies de l’Institut Aiguaviva,
amb l'objectiu de dinamitzar la comunitat escolar. 
Està adreçat a les famílies, el professorat i els alumnes. 

afa@insaiguaviva.org

T’agradaria formar part de l’AFA del nostre institut i 
participar en les activitats que es duen a terme? 

Escriu un e-mail a afa@insaiguaviva.org

Amb tot, i  tal com deia el gran Carles Capdevila,:

" …tenir humor vol dir tenir moral, i tenir 
moral vol dir tenir valors". 

En temps difícils, i els actuals ho són, 
l'actitud marca la diferència. 

I aquesta s'alimenta de l'autoestima, 
que no deixa de ser el balanç

de com estem amb nosaltres mateixos 
quan passem comptes".

Des de la Junta de l'AFA no deixem de col·laborar amb l'Institut 
per l'educació dels nostres adolescents, amb actitud i humor. 

Si voleu posar el vostre granet de sorra us hi esperem ! 
Fem una reunió mensual i aportem al Consell Escolar, 

tal i com llegireu més avall.

Fem que l’Institut sigui un lloc segur. Com a famílies ens hem de preocupar que els nostres fills/es 
compleixin les noves normes de la COVID-19. Fem un petit resum per a que ho pugueu parlar a casa.

Què hem de tenir en compte a diari 
abans d’accedir a l’Institut?
- Prenem la temperatura a casa, si té més de 37’5 º 
 ens quedem a casa i truquem al CAP.
-  No tenir cap símptoma relacionat amb la COVID-19.
-  Mascareta posada de casa en bon estat.
-  Portar gel hidroalcohòlic, per a fer una neteja de   
 mans freqüent.
-  Dur una ampolla d'ús individual.

Projectes

Hi ha projectes que continuaran (biblioteca aula, soma, 
granet de sorra), alguns que es modi�quen (tutoria entre 
iguals) i alguns de nous (Erasmus+, projecte POEFE per hort) i 
alguns que s’han de treure (servei comunitari). 

Inversions fetes

S’ha �cat una rampa d’accessibilitat a sala de professors
S’ha fet inversió a les aules digitals
S’ha fet repàs de pintura
S’han preparat els dos edi�cis per a poder �car WiFi
S’han comprat càmeres web i portàtils.

Alguns números

-  49 professors, 3 més que any anterior (per la unitat SIEI, 
  2 psicopedagogs i 1 educador social)
- 466 alumnes (345 a ESO i 121 a batxillerat)
- 100% alumnes aprovats a les PAU (32). Felicitats!

Calendari de festius

Assemblea d’AFA

El proper 28 d’Octubre a les 19h us convoquem a l’assemblea 
d’AFA. Aquest cop serà on-line! 
https://meet.google.com/tzp-mggq-wbm

Ordre del dia:
1. Canvi de càrrecs
2.  Estat de comptes
3.  Valoració del curs 2019/2020 
 marcada pel con�nament des del març.
4. Plani�cació del curs 2020/21

Com sabeu, en el Consell Escolar hi ha tres membres 
de l’AFA com a representants de les famílies, 

són la Maribel, la Laura i l’Eva. 
En cada newsletter us farem un resum dels temes 

tractats en aquests consells. 

El darrer Consell va estar centrat 
sobretot en explicar-nos les mesures 

adoptades per a aquest curs, 
molt marcades per la COVID-19.

Si voleu conèixer els detalls sobre el pla d’obertura, 
el teniu a la web de l’Institut:

https://www.insaiguaviva.org/wp-content/u-
ploads/2020/09/POOS-2020.pdf

MESURES COVID 
AL CENTRE

Com ja sabeu, en el nostre institut (a diferència de 
molts altres centres) s’ha reduït el nombre d’alumnes 
per aula, havent un màxim de 23 alumnes per aula, 

malgrat no tenir una dotació de professorat extra.

S’ha ampliat en 1h el servei de neteja.

1,5m distància mínima a l’aula

Mascareta sempre tothom

Entrades i sortides esglaonades

Pati amb zones separades

2n D ha de fer classes a edi�ci de la Rambla, ja que 
en reduir els grups, no hi ha aules su�cients al Calderó 

Hi haurà neteja de mans en entrar i sortir, 
però demanen als nens i nenes que portin gel per 

netejar mans entre hores.

S’han eliminat les optatives de 1er i 2n d’ESO 
(excepte francès), per tal de mantenir el grup bombo-

lla. A canvi en aquesta franja horària, faran projectes.

5 professors màxim per aula (un mateix professor 
dona totes les matèries de llengua, 

i un altre totes les de ciències)
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I un cop a l’Institut, 
què fem?
- Respectar els horaris i les portes d’entrada 
 i sortida.
- Portar la mascareta en tot moment (pati i   
 passadissos també).
- Netejar-se les mans habitualment.
- Evitar compartir material sempre que sigui possible.
- Mantenir el grup estable fins i tot al pati.
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Símptomes compatibles amb la COVID-19
Mal de coll i refredat de nas amb febre / Tos / Dificultat per a respirar / Fatiga / Dolors musculars.

Mascareta 
en tot moment

Control
de temperatura

a casa

Portar
gel hidroalcohòlic i           

i netejar les mans habitualment

Mantenir
grup classe

Portar
ampolla de aigua

d’ús individual

Evitar
compartir el

material escolar

Us donem la benvinguda al curs 2020/21,un curs particularment marcat per la incertesa general 
sobre la situació de la Covid19. Si voleu conèixer les  mesures de seguretat que ha marcat l'Institut 

per tal que els nostres �lls i �lles estiguin el més segurs possible les trobareu més avall. 


