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Benvolgudes famílies,

En breu iniciarem un nou curs i ens posem en contacte amb vosaltres per donar-vos la
benvinguda a tots i tots/es i particularment aquelles famílies que és el primer curs que esteu
amb nosaltres. La nostra voluntat és iniciar-lo amb la màxima normalitat, però caldrà ser
molt curosos amb les mesures de prevenció vigents al moment. Segons avanci la
vacunació, esperem que la situació millori.
A la pàgina web del centre a Documents estarà disponible el Pla d'Obertura de Centre
presentat al Claustre i pendent d'aprovació pel Consell Escolar la primera setmana de
setembre.
Les mesures més destacades són les següents:
●
●
●
●
●

●
●

●

Ús obligatori de mascareta.
Entrades i sortides esglaonades als dos edificis, segons els nivells.
En entrar a l´Institut es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic. També ho faran a
la sortida.
Grups de convivència estables.
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i
altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de
relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció
individual, especialment la ventilació i l’ús de la mascareta.
Ventilació a les aules.
Tal com indica el Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el
marc de la pandemia del Departament d'Educació i de Salut de la Generalitat, es
demanarà a les famílies el certificat de vacunació per gestionar el confinament
del grup, si es dóna el cas.
En cas de confinament parcial del grup, es proposa treballar en un entorn en línia i
col·laboratiu, de manera que a través del correu del centre, del classroom o del
meet, segons els cassos, l'alumnat pugui fer seguiment de les matèries.

Aquest curs la direcció de l'Institut l’assumeix un nou equip directiu. Des de l'1 de Juliol
treballem per donar continuïtat al Projecte Educatiu de centre amb el repte de continuar
oferint, com l´Institut Aiguaviva ho fa des dels seus inicis, un ensenyament públic, inclusiu i
de qualitat que ajudi als i les joves a desenvolupar el seu projecte de vida.

El nou projecte de Direcció El Projecte de Direcció pel període 2021-2025 respon
al lema: " A l´Institut Aiguaviva tots sumem ”.
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Els components de l’equip directiu són :
Margaret Pérez : Directora
Sergi Galeote: Cap d'Estudis
Carme Lorente: Cap d'Estudis Adjunta
David Belana : Secretari
Raquel Muñoz: Coordinadora Pedagògica
A la pàgina web de l'Institut a Documents de Centre teniu disponible la Normativa de centre i
el Projecte Educatiu.
Aquest curs 2021-2022 l'Institut farà 10 anys de vida. Endeguem la nova etapa amb il.lusió
esperant respondre als reptes que l´educació del segle XXI planteja.
A continuació us presentem un recull de les instruccions d’inici de curs, recordeu que per a
qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres.
Intal.lació WI-FI al Centre:
El mateix Pla digital també preveu garantir la connectivitat en condicions òptimes a tots els
espais de treball dels centres docents. L'Institut compta amb xarxa WIFI des d´Abril
d´aquest any a l´Edifici Rambla i des del mes de maig a l´Edifici Calderó. La demanda de
WI-Fi a l´Institut fa cursos que estava sol·licitada i finalment ha quedat enllestida aquest
2021.El Pla té com a objectiu contribuir des de l'escola al desenvolupament de les
competències digitals a l'alumnat i , en aquest sentit, estem endegant un canvi de model al
centre ara que disposem de xarxa WI-FI
Llicències digitals:
Pel curs 2021-2022 l´alumnat de les matèries de Física i Química, Biologia i Tecnologia
de 3r d´ESO i l'alumnat de Biologia i Física/Química de 4t d'ESO treballaran aquestes
matèries amb llibres digitals i no utilitzaran el format de llibre de paper. Al llistat de
compra de llibres i llicències digitals que heu rebut al llarg del mes de juny / juliol per part de
l´AFA i a la informació de la web constava aquesta informació.
IMPORTANT: Les famílies que encara no han encarregat o comprat les llicències han de
fer-ho perquè l'alumne/a pugui fer el seguiment del curs ja que serà el seu material de
treball i consulta.
Entrega de llibres i llicències digitals:
A tots aquells que vau fer comanda al Juliol de llibres, us informem que l'entrega dels llibres
en paper està prevista per les següents dates a l´edifici Rambla Pompeu Fabra núm 1:
●
●

Dimecres 8 de Setembre de 18-20h
Divendres 10 de Setembre de 17-19h: només per incidències.
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Les llicències digitals s'entregaran des del centre els primers dies del curs.
Us recordem també que heu de realitzar el pagament de l'import restant fins el dia 3 de
Setembre i portar els justificants dels pagaments el dia que vingueu a recollir els llibres.
Per qualsevol dubte sobre els llibres, podeu contactar amb l'AFA a través del mail
llibres@insaiguaviva.org
Inici de curs: Presentació alumnat ESO i Batxillerat dia 13 de setembre :
El curs comença el dia 13 de setembre de 2021, que és dilluns, amb un horari especial i
reduït per a cada nivell:
●
●
●
●
●
●

1r ESO de 09:00 a 10:30 Edifici Calderó .
2n ESO de 10:00 a 11:30 Edifici Calderó.
3r ESO de 9:00 a 10:30 Edifici Rambla Pompeu Fabra Porta Lateral.
4t ESO d'11:00 a 12:30 Entrada per la porta principal Rambla Pompeu Fabra.
1r Batxillerat de 10:00 a 11:30 Edifici Rambla Pompeu Fabra Porta Lateral.
2n Batxillerat de 10:30 a 12:00 Entrada per la porta principal Rambla Pompeu Fabra.

Els cursos d'ESO i Batxillerat realitzaran una presentació del curs per rebre les agendes, els
horaris de curs, el calendari de curs i explicaran les normes de funcionament bàsiques del
nou curs. L´alumnat de 1r i de 3r triarà les matèries optatives de curs.
El dia 14 l'horari serà de 8:00 a 14:00.
Kit Covid alumnat:
Cal que portin una mascareta de recanvi, una ampolla d´aigua, gel hidroalcohòlic pel seu ús
particular i mocadors d'un sol ús.
Com sabeu és molt important la hidratació i cal que utilitzin la seva propia ampolla.
Reunions inici de curs:
Cada tutor/a de grup farà una reunió amb les famílies del curs per donar les informacions
necessàries del nou curs escolar 2021- 2022. Les dates de les reunions es concretaran a
l’inici de curs i es publicaran a la pàgina web. El format de la reunió serà telemàtic.
Distribució d’ordinadors en préstec a 1r d’ESO i 2n d´ESO:
El Pla d'educació digital de Catalunya 2020-2023 preveu l´entrega de Chromebooks
( ordinadors ) a l'alumnat de 1r i 2n d´ESO matriculats al curs 2021-22. Aquests dispositius
el Departament d´Educació els cedeix en modalitat préstec i han de ser retornats pels
alumnes en finalitzar la seva relació amb el centre. Les famílies hauran de signar, en el
moment de la recepció, un document de compromís standard marcat pel propi Departament.
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El repartiment d’ordinadors en préstec de 1r i 2n d’ESO es farà durant el curs i estem
pendents de les indicacions del Departament d’Educació
Distribució d’ordinadors en préstec a 3r d´ESO i 1r de Batxillerat:
El repartiment d’ordinadors en préstec a l´alumnat de 3r d´ESO i 1r de Batxillerat ( de nova
incorporació al centre ) es farà durant l'inici de curs.
Pagaments i matrícula:
Les gestions de matrícula i pagament s´havien de realitzar durant el mes de juliol seguint les
instruccions de la pàgina web.
Si encara no heu realitzat els tràmits ni els pagaments poseu-vos en contacte amb
secretaria@insaiguaviva.org.
Si teniu qualsevol dubte o problema per efectuar aquests pagaments dins dels terminis
establerts, us agrairíem que ho comuniqueu a la secretaria del centre.
Beques i ajuts curs 2021-22:
A la pag web del centre disposeu dels enllaços amb la informació actualitzada per les
beques i ajuts a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu i beques per
ensenyaments postobligatoris no universitaris ( Batxillerat ).

● Termini per presentar les sol·licituds: del 3 d'agost al 30 de setembre de 2021.
Biblioteca Física al centre:
Durant el curs 2019-2020 estava previst endegar-se l´espai per acabar de consolidar el
projecte de Biblioteca a l'aula amb un lloc físic on crear un fons bibliogràfic de llibres del
projecte Biblioteca. Degut a la pandèmia i a la reutilització d'espais, el curs anterior no va
poder dur-se a terme el projecte.
El nou espai biblioteca és un projecte de l´equip directiu anterior amb la col.laboració de
l´AFA i que aquest curs si podrà ser efectiva.
El projecte preveu comptar amb un estudiant de biblioteconomia per poder donar servei de
consulta, préstec i acompanyament a l'estudi algunes tardes. El projecte compta amb la
cooperació de l´AFA, que ha dissenyat i ha vestit un espai idoni per l'estudi i la recerca
d'informació, i que afavoreix al treball cooperatiu.
De moment serà utilitzat en horari lectiu com a aula de lectura i consulta. Us informarem
quan pugi donar altres serveis.
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AFA:
L´AFA, Associació de Famílies d'Alumnes , participa i col.labora en activitats del centre. Té
un paper important amb les dotacions que aporta per la realització de tallers per l'alumnat, fa
inversions a aules digitals, mobiliari de la biblioteca o del pati, graduacions,etc. Com ja
sabeu també gestiona la comanda de llibres i llicències a l´ESO.
Rebreu les seves newsletters amb les actualitzacions trimestrals de les seves tasques i
participacions. També les podeu consultar accedint al seu portal a l´enllaç que trobareu a la
pàgina web del centre.
La seva tasca és molt important pel centre i, per aquest motiu, us engresquem a
col.laborar amb ells i ajudar-los amb les vostres aportacions.
Circulars:
Durant el curs sovint us hem d’adreçar diverses informacions. Per a estalviar paper,
prioritzarem les informacions per correu electrònic. Per aquest motiu, és molt important tenir
actualitzar el vostre correu a les nostra base de dades.
Web del centre i xarxes socials:
Aquí trobareu tota la informació actualitzada del centre. Consultar aquesta web en aquests
moments de canvis resulta una eina molt efectiva: https://www.insaiguaviva.org/
A l´Instagram del Centre també compartirem activitats importants de centre.
Benvinguts i benvingudes al desè curs de l'Institut !!

Salut i molta empenta pel nou curs 2021-22!
L’Equip Directiu de l’Institut Aiguaviva
2 de Setembre 2021

