
REUNIÓ PRIMER 
TRIMESTRE

FAMÍLIES



INFORMACIÓ GENERAL
❖ Horari: de 8:15 a 14:10/15:10h. 

■ Entrada contínua des de les 8h. del matí. 
■ Tal com arriben, ja poden pujar a les aules, seguint 

la ruta corresponent: “Camins segurs”
CAL EXTREMAR 

LA PUNTUALITAT



INFORMACIÓ GENERAL
❖Cada grup utilitza la seua aula: 

■ Les taules i cadires són assignades a cada alumne i 
marcades amb el seu nom.

■ distància de seguretat de 1,5 metres entre taules
■ dotades amb material higiènic i de desinfecció 

❖Taquilles: enguany no es poden utilitzar.

❖ Butlletins de notes:
- 1ª avaluació: 21 de desembre
- 2ª avaluació: 30 de març
- 3ª avaluació: 23 de juny

❖Calendari escolar i d’activitats: web del centre

http://www.iesbenicassim.es/informacio-curs-2020-21/calendari-20-21


MESURES ESPECÍFIQUES

febre, tos, mal de gola, mal de cap, mal de panxa, 
falta d’aire o pèrdua d’olfacte, …)



MESURES ESPECÍFIQUES

● Si durant la jornada, un alumne presenta símptomes 
compatibles amb la COVID-19 serà portat a l’aula d’aïllament 
temporal.

● L’encarregat/ada d’acompanyar l’alumnat serà el 
professor/a que estiga en classe en el moment de la detecció.

● Tant l’alumne com el professor es desinfectaran i es posaran 
mascareta quirúrgica. 

● ÉS IMPRESCINDIBLE que acudiu al centre el més prompte 
possible quan us telefonen. Penseu que la resta del grup 
queda sota l’atenció del professorat de guàrdia. 

● Una vegada us emporteu el vostre fill/a, heu de telefonar al 
centre de salut. Després, cal que informeu al centre (tutor/a).

AULA D’AÏLLAMENT TEMPORAL



MESURES ESPECÍFIQUES

RECORDA PORTAR 

MASCARETA DE 

RECANVI



MESURES ESPECÍFIQUES

PORTA SEMPRE UN 

POT DE GEL A LA 

MOTXILLA



MESURES ESPECÍFIQUES



MESURES ESPECÍFIQUES



MESURES ESPECÍFIQUES

Entre classes, 
NO podem eixir 
de l’aula



MESURES ESPECÍFIQUES



MESURES ESPECÍFIQUES
● L’alumnat utilitzarà els banys de la planta 

on estiga la seua aula. 
● No es pot anar al bany entre classes. 
Sempre es demanarà permís al professorat.

● Es mantindrà en tot moment la distància de seguretat.  
Només un alumne per cabina.

● Desinfectar el WC abans i després de l’ús.



MESURES ESPECÍFIQUES
● Dos torns de pati: de 10:55 a 11:25h., 1r, 2n i 3r d’ESO; 

d’ 11 a 11:30h, 4t d’ESO, Batxillerats i CCFF.
● Mantenir distància i portar sempre la mascareta.

● Per esmorzar, busque un lloc tranquil, estic quiet  i, 
mantenint distància, em puc treure la mascareta.

● Estic en grups reduïts i amb distància mínima.
● No es permeten activitats de mobilitat descontrolada

AL PATI



MESURES ESPECÍFIQUES
Les famílies han signat un full de compromís  fent-se càrrec de:
● les situacions que se’n deriven per l’incompliment  de  les  normes  de  

salut  i  higiene  d'acord amb els protocols determinats en el pla de 
contingència del centre.

● controlar  diàriament  l'estat  de  salut  del seu fill/a i no deixar-lo 
acudir al centre  en  el  cas  de  presentar  simptomatologia  Covid o  
una  temperatura  corporal  major  de  37,5  °C.  



MESURES ESPECÍFIQUES

Cada alumne haurà de portar una caixa 
de mocadors individuals, que s’utilitzaran 
per a desinfectar l’aula del seu grup.



MESURES ESPECÍFIQUES

No espereu els vostres fills/es davant de 
la porta del centre a l’hora de sortida. 

Així evitarem aglomeracions.



Visió global del grup

•Perfil i dinàmica general del grup

•Professorat i assignatures específiques

•Dificultats generals detectades



Col·laborem…
•Al centre…
- Manteniu contacte freqüent amb el professorat i tutor/a 

mitjançant Webfamília
- Consulteu l’horari d'atenció al web www.iesbenicassim.es 

L'atenció serà telefònica en l'horari indicat. En cas de necessitar 
atenció presencial serà imprescindible haver demanat cita prèvia

•A casa…
- Valoreu el seu treball i esforç
- Sigueu realistes
- Sigueu pacients
- Ajudeu-lo a organitzar-se
- Reviseu diàriament l’agenda. És l’instrument on l’alumne s’ha 

d’anotar les tasques a realitzar: deures, exàmens, treballs, ...
- Creeu hàbits de corresponsabilitat domèstica
- Promoveu un comportament respectuós i educat
- Doneu-li suport

https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf
http://www.iesbenicassim.es/informacio-curs-2020-21/atencio-a-les-families


Comunicació amb les famílies

■ Amb el professorat i/o tutor-a ens podem 
comunicar mitjançant l’agenda (secció 
“comunicacions família-professorat”).

■ Control d’assistència, consulta d’avisos, 
consulta de qualificacions, horari i professorat 
del grup, missatges al professorat, etc…:

➢ Aplicació Webfamília2.0 

Instruccions al web del centre: 
http://www.iesbenicassim.es

https://familia2.edu.gva.es
http://www.iesbenicassim.es/instruccions-acces-itaca


PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 
❖Primer ESO:

- Ús responsable de les xarxes socials: 
Pere Cervantes

- Taller d’Autoestima: Adela Torres  
- Parlant, prevenim l’abús: Fundació 

Vicky Bernadet
- Taller de diversitat afectiva i sexual 

(LGTBIQ): Associació LAMBDA

❖Tercer ESO:
- Educació afectiva i sexual: Irene 

Bellido (infermera) + Pasqual Benet 
(psicòleg)             

- Diversitat funcional, “Diferents? Sí, 
igual que tu!”: Marta Senent

- Addicció a les noves tecnologies: 
Daniel Martin, psicòleg de “Pi Gros”.

- Orientació acadèmica:      
Departament d’orientació IES

❖ Segon ESO:
- Violència de gènere (AIVIG): Marina 

Marroquí    
- Educació vial: Policia local
- Riscos associats a l’ús d’internet i 

noves tecnologies: Pla Director GC
- Sexualitat en les xarxes socials: mites i 

pornografia
- Inteligència emocional i tècniques 

d’estudi (Dep. Orientació IES)

❖Quart ESO:
- Fundació Isonomia (Educació per a la 

igualtat): UJI
- Dany cerebral sobrevingut: Fundació 

Ateneu de Castelló
- Educació sexual: Manolo Mestre
- Orientació laboral i acadèmica: 

Departament d’orientació IES



Activitats extraescolars

▪Complement del currículum

▪Calendari actualitzat en web

▪Enguany, totes les activitats s’ajustaran a la 
normativa Covid.

http://www.iesbenicassim.es/informacio-curs-2020-21/calendari-activitats


MEDIACIÓ

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
ENTRE IGUALS

FORMULARI PER A INFORMAR D’UN 
CONFLICTE I/O PROBLEMA:

WEB DEL CENTRE

https://www.youtube.com/watch?v=E2jEr5xtfM8


PROGRAMA PROA (FSE)

Taller de reforç i acompanyament escolar a l’ESO

Fora de l’horari lectiu, el centre obri la Biblioteca per a aquell 
alumnat que necessite reforç educatiu o simplement trobar un 
espai adequat per fer els deures.
Un professor del centre, amb la col·laboració del centre cívic 
“Maranya”, s’encarrega de coordinar i orientar  aquest alumnat. 
Prioritat: 1r d’ESO.



A l’hora del pati: “SEU I…”
A l’hora de l’esbarjo, l’alumnat trobarà cadires distribuïdes arreu 
del pati on poder realitzar diferents activitats: fer deures, llegir, 
conversar amb els companys i companyes. És senzill: SEU i…..



PEDALies 
És un servei de préstec de bicicletes per a l'alumnat del centre, 
pensant especialment en l’alumnat sense beca de transport 
(que viuen a menys de 3 km.). 

MÉS INFORMACIÓ:
iesbenicassim@gmail.com



ORIENTACIÓ I SUPORT

El departament d’orientació del centre dona 
informació i suport a l’alumnat i a les famílies amb 
l’objectiu d’ajudar i facilitar la presa de decisions.

Podeu concertar cita en qualsevol moment del curs.
Si necessiteu resoldre qualsevol dubte, en aquest enllaç de la 

nostra pàgina web trobareu informació relacionada amb 
l’orientació acadèmica i/o laboral.

https://sites.google.com/view/beniorienta/


PROGRAMA XARXALLIBRES

Article 10. Obligacions de l’alumnat participant

1. L’alumnat participant en el banc de llibres està subjecte 
a l’obligació de fer-ne un ús adequat i acurat

2. El deteriorament dels materials per mala utilització o la 
pèrdua d’aquests suposarà l’obligació, per part dels 
representants legals de l’alumne o alumna, de reposar el 
material deteriorat o extraviat.

Article 15. Normes d’ús i conservació dels materials 
curriculars

Els manuals hauran d’estar protegits, preferiblement, per 
mitjà de l’ús de cobertes protectores, o bé utilitzar folre, i 
s’ha d’evitar, en qualsevol cas, l’ús de retoladors i de 
bolígrafs.



ALTRES…
▪Assignatures pendents (consultar dates en Web)

(feu molta incidència en la importància de recuperar-les)

● Convocatòria ordinària: febrer i/o abril
● Convocatòria extraordinària: finals de juny

▪Justificació de faltes: mitjançant l’agenda, aplicació                                                                                                      
Webfamília i/o justificant oficial (visita mèdica, etc...)

▪Permís d’eixida (metge, tràmits, etc…):                  signat 
en l’agenda i acompanyats del tutor/a legal,            que 
esperarà el seu fill/a en la porta petita del centre.

▪Mòbils: només es pot utilitzar com a eina educativa i   
sempre per requeriment del professorat.



Absentisme i avaluació (RRI/art. 19)

    - L’alumnat haurà d’assistir, com a mínim, al 85% de les 
classes per a no perdre el dret a l’avaluació contínua. Si 
l’alumnat sobrepassa aquest percentatge, se li notificarà per 
escrit (a l’alumne/a i/o a la família si és menor d’edat) que ha 
perdut el dret a l’avaluació contínua i podrà ser avaluat amb 
una prova final global de caràcter extraordinari. Cada 
departament explicitarà en la seua Programació Didàctica, els 
continguts i les característiques d’aquesta prova.

    - Una falta es considerarà justificada si l’alumnat, una vegada 
s’haja reincorporat a les classes i, en el termini d’una 
setmana, presenta un justificant adequat i suficient. Més 
enllà d’aquest termini, les faltes es consideraran no 
justificades.



iesbenicassim



Precs i 
preguntes…

       Gràcies per la seua 
atenció!Gràcies

Gràcies per la seua atenció


