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Estimades famílies: 
Benvinguts a un nou curs escolar. Des del departament d’Educació Física volem fer-vos arribar 
la següent informació per tal de facilitar una pràctica segura en l’assignatura i explicar el 
mètode de treball adaptat a les circumstàncies que ens toca viure.  
Material bàsic i higiènic de l’alumnat i ús dels vestuaris.  
Com sempre,  per a la pràctica esportiva caldrà dur la roba i calçat esportiu adequat: camiseta 
esportiva mànega curta i jaqueta o sudadera els dies de fred, pantaló curt o xandal i sabatilles 
esportives en calcetins adequats -evitar pinkies- 
Un contingut fonamental de l’assignatura és fomentar l'hàbit d'higiene corporal, aleshores 
continuarem amb la mateixa dinàmica de sempre: roba de recanvi i toalletes higièniques per 
asear-se. A més, a causa del COVID afegirem sabó de mans (tot i que hi haurà als lavabos de 
l’institut, o intentarem que sempre hi haja) i/o  un potet de gel hidroalcohòlic. És convenient 
que es faça una revisió d’aquesta bossa d’asseo perquè no es porte la mateixa camiseta per a 
la següent classe d’educació física.  
Per a l’ús dels vestuaris farem torns per grups reduïts i intentarem que es mantinguen les 
distàncies de seguretat. De no aconseguir-ho podrem optar a tancar els vestuaris. 
 
Metodologia de treball.  
Sempre abans i després de classe l’alumnat es rentarà les mans. Sempre es desinfectarà el 
material. Per a aquesta tasca és possible que es demane la col·laboració de l’alumnat.  
L’alumnat portarà mascareta, es prioritzarà l’ús d’espais a l’aire lliure i mantenint la distància 
de seguretat. Si alguna tasca de més esforç puntual ho requerira es podrà llevar la mascareta 
de forma puntual i augmentant encara més les distàncies de seguretat.  
Es prioritzaran les activitats individuals  i en xicotet grup, es tractarà de mantindre els mateixos 
grups de treball almenys en cada unitat didàctica, i sempre evitant el contacte físic. 
 
Els dies d’educació física l’alumnat ha de dur el següent material: 

● Camiseta esportiva i camiseta de recanvi 
● Tovalletes higièniques i/o tovallola xicoteta 
● Sabó de mans i/o pot gel hidroalcohòlic  
● Botella d’aigua, evitar cues en la font.  

 
Vos demanem la vostra col·laboració en el compliment d’aquestes normes per al bon 
funcionament de les classes. En cas de no dur la vestimenta  adequada o els materials 
sol·licitats l’alumnat no podrà participar de la classe.  
 Si algun dia l’alumnat no pogués fer classe per qualsevol raó agrairíem una nota  per Itaca o 
manuscrita  com a justificació.  
Per a qualsevol dubte o comunicació important sobre problemes físics o aspectes a considerar 
poden posar-se en contacte amb nosaltres a través d’Itaca o del nostre correu: 
barrachina_jor@gva.es  Jordi Barrachina 
giner_ismmir@gva.es Ismael Giner 
De la mateixa manera comentar que realitzarem totes les comunicacions oportunes a través 
d’Itaca. Si alguna família no pot accedir a Itaca preguem ens ho comuniquen.  
Quedem a la vostra disposició.  
Atentament, els professors d’educació física.  
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