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A/a l’alumnat de Formació Professional 
 
Benvolguts/es, 

 

En nom de tot l’equip de professionals de l’Institut Ramon Berenguer IV d’Amposta, ens plau 

donar-los la benvinguda al curs acadèmic 2021-2022. L’afrontament de la pandèmia el curs 

2020-2021 va implicar l’aplicació de mesures per contenir la transmissió del virus a través de 

la reducció dràstica de les interaccions socials. Per aquest curs 2021-2022, el centre 

elaborarem un Pla d’Actuació seguint les instruccions del protocol elaborat pels Departaments 

d’Educació i de Salut “Mesures organitzatives dels centres educatius per al curs 2021-2022” i 

que contemplarà les següents mesures organitzatives: 

 

Educació presencial a totes les etapes 

Organització de grups de convivència estable 

Ús de la mascareta 

No s’ha de prendre la temperatura a l’entrada 

Rentat de mans freqüent amb gel hidroalcohòlic 

Es pot intercanviar i compartir material 

A continuació, passem a comunicar-vos altres informacions rellevants que heu de conèixer 
per retrobar-nos el mes de setembre 
 
El nou curs escolar 2021-2022 s’iniciarà d’acord amb l’horari següent. 

 

CF DIA I HORA 

GM Cures d’ Auxiliar d’ Infermeria  13 de setembre a les 16.00h 

GS Higiene Bucodental 20 de setembre a les 16.00h 

 
A l’hora que us indiquem, tindrà lloc l’acte de benvinguda i presentació dels tutors i tutores a 
la Sala d’ Actes del centre. Un cop finalitzada la presentació, començaran les classes amb 
normalitat. 
 
Tota la informació sobre els llibres de text del curs 2021-2022 la teniu exposada al tauler 
d’anuncis del centre i a la pàgina web https://www.iesramonberenguer.org/informacio-inici-
curs.php 
 
A la pàgina web http://www.educacion.gob.es/portada.html trobareu informació sobre beques 
i ajuts per estudiar ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris. 
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Us desitgem un bon estiu i restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta. 
 
Cordialment, 
 
 
 
 
 
Lucrècia Bernaltes Tenesa 
 
Amposta, 28 de juny de 2021 
 
 


