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Estimades famílies: 

Durant el mes d’agost el centre IES LA VEREDA romandrà tancat a l’atenció al              
públic. 

Volem trasladar-los un missatge de tranquil·itat i serenitat. Durant el mes de juny i              
juliol hem estat treballant en la panificaciò per al pròxim curs i el condicionament de les                
nostres instal·lacions, seguint les directrius de Conselleria d’Educació, per a garantir,           
en la messura que siga posible, unes condicions acords amb les necessitats            
educatives i sanitàries imprescindibles per la principi de curs. 

El Ministeri de Sanitat, a través dels Mitjans de comunicación, du a terme una              
campanya de conscienciació social sobre les mesures que s’han de complir per a             
evitar contagis i aconseguir, a poc a poc, guanyar la batalla al virus i poder revertir esta                 
situación tan greu. Des de l’institut, compartim totes estes indicacions i preguem            
prenguen consciència de l’importància de seguir les seues recomanaciaons per a tota            
la ciutadania. 

Ens veiem obligats a establir algunes mesures organitzatives diferents, que la           
comunitat educativa haurà de respectar i que els traslladem per a la seua información: 

1. L’entrada al centre será per la porta principal, però l’accés a l’edifici es 
realitzarà per diferents acceso segons l’aula a què es dirigisquen. 
  

2. Es perd l’aula materia i es reprén el concepte d’aula-grup, per a intentar que els 
alumnes es barrejen l’imprescindible. 
  

3. La disposición dels pupitres en l’aula estarà condicionada a respectar el metre i 
mig de separació aconsellat per l’Invassat. 
  

4. Es senyalitzarà el centre, en escales i corredors, per a indicar el sentit de              
circulación i la comunitat educativa seguirá les indicacions. Així mateix          
s’indicaran els recorreguts i les portes de entrada més pròximes a l’aula. 
  

5. Els alumnes de 1r d’ESO i aquells grups que, en origen tinguen meny de 20               
alumnes, acudiran tots a clase, tots els dies, mentre que la resta de grups              
vidran la mitat del grup el dilluns, dimecres i divendres, i la resta dimarts     
i dijous, alternant-se cada setmana. 
 

És imprescindible la col·laboració de les famílies per a aconseguir que els nostres             
jóvens, tan plens de vida i inquietuds, entenguen l'important que és la seua             
col·laboració per a ells i per als que els rodegen. Per este motiu, els podem traslladar                
algunes pautes que, si la situació no revertix, seran diferents a l'inici del pròxim curs i                
que confiem els seus fills vagen entenent com importants per a tots: 



 

 
IES LA VEREDA 

I.E.S. LA VEREDA 
46185 - La Pobla de Vallbona 

Valencia 
Telf : 962718345 

email : 46022543@gva.es 

 

1. Les mesures d’higiene com la neteja i llavat de mans ha de convertir-se en part               
de la nostra rutina diària. En diferents espais del centre hi haurà gel             
hidroalcohòlic a disposició de la comunitat educativa. 
  

2. Tota la comunitat educativa estarà obligada a complir les normes sanitàries. 
  

3. Al centre s’accedirà amb màscara i s’haurà d’utilitzar quan no es puga      
respectar la distancia de seguretat: corredors, entrades, eixides.. 
  

4. Si l’alumne té febrícula, o qualsevol altre símptoma relacionat amb la COVID,      
no haurà d’acudir al centre. En el cas de detectar algún indici preocupant         
procedirem a l’aïllament de l’estudiant i ens posarem en contacte amb la          
familia. 
  

5. Les conductes irresponsables serán objecte de sanció. 
 

Durant la primera setmana de setembre els oferirem instruccions detallades sobre 
la incorporació que pretén ser escalonada. 

Totes aquestes mesures poden ser modificades si rebem noves instruccions des de            
la Conselleria d’Educació. El final del curs anterior i l’inici del pròxim será difícil, però               
això no ens va a fer perdre la il·lusió i les ganes d’oferir el millor servici posible per a                   
l’educació dels nostres alumnes i la protección dels mateixos i els nostres companys.             
Els desitgem unes felices vacances, a l’esperança de retrobar-nos al setembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 


