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Estimats pares i mares: 

Malgrat l'avanç en el procés de vacunació, el curs 2021-2022 necessita de l'adopció, no obstant això, de 

mesures d'organització i de funcionament del centre dirigides a previndre possibles conseqüències derivades 

del covid-19 i a facilitar el retorn del nostre alumnat a classe. 

A aquest efecte, la Conselleria d'Educació ha dictat una sèrie de normes d'obligat compliment que els centres 

educatius hem de desenvolupar i aplicar. Totes elles es recullen en un document que, igual que en el curs 

anterior, direm Pla de Contingència, de l'actualització del qual es donarà complida informació. Per tant, és 

obligació de tota la comunitat educativa garantir que la volta a les classes complisca amb tots els requisits de 

seguretat i d'higiene deguts, comptant, no obstant això, amb els inconvenients derivats de les especials 

característiques del nostre centre. 

A continuació, els informem, doncs, d'alguns aspectes bàsics que tant alumnat com famílies necessiten 

conéixer en l'inici de curs: 

1. És obligatori, en tot moment, l'ús de la mascareta i el manteniment de la distància de seguretat de 1,5 m en 

els desplaçaments per l'interior del centre i en els espais oberts i de 1,2 m a l'interior de les aules. 

2. Mentre no hi haja indicació en contra de la Conselleria d'Educació, tots els grups assistiran presencialment 

a classe tots els dies. 

3. L'inici de les classes està previst per al dimecres 8 de setembre, si bé, els primers dies (8 i 9) seran jornades 

de presentació i de conscienciació sobre aspectes bàsics d'higiene i protecció enfront del covid-19. 

4. Els horaris de les jornades de presentació seran: 

JORNADES DE PRESENTACIÓ 

DIMECRES 8 8.30-11.00: PRESENTACIÓ 1r ESO 

11.15-12.30: PRESENTACIÓ 2n ESO / 1r FPB 

12.45-14.00: PRESENTACIÓ 4t ESO / 2n FPB / 2n BATX 

JUEVES 9 8.30-12.15: ACTIVITATS 1r ESO 

12.30-13.45: PRESENTACIÓ 3r ESO / 1r BATX 

 

L'alumnat entrarà per la porta gran del carrer Alcalde Marià Bevià. Cada grup es dirigirà al seu lloc de 

concentració i es sitúará en cercle, mantenint la distància de seguretat de 1,5 m, a l'espera de ser acompanyat 

a l'aula pel professorat. 

En la web del centre es publicarà un planol amb els llocs que ocuparà cada grup. Al pati es situaran, així 

mateix, cartells indicant aqueixa mateixa posició. 

5. L'alumnat coneixerà a quin grup pertany, així com les assignatures assignades, el dimarts dia 7, a partir de 

les 13 hores, quan es publiquen aqueixos llistats en la web del centre, mantenint l'anonimat mitjançant la 

indicació, només, de les tres primeres lletres del nom i cognoms. Les sol·licituds de canvi de grup o 

d'assignatura es faran emplenant el corresponent imprés, que podran recollir en consergeria els dies 8 i 9 i 

lliura-ho allí mateix, entre les 8.00 i les 14.00 hores del divendres 10. No s'admetrà cap sol·licitud arribada 

fora de termini o sense la signatura del pare/mare. La notificació de la concessió o denegació del canvi es 

farà, si és possible, abans del 15 de setembre. Qualsevol sol·licitud es considerarà denegada mentre no 

s'haja notificat per escrit la seua concessió. 
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6. El començament de les classes serà diàriament a les 7.55, si bé les portes d'entrada al pati estaran obertes 

des d'almenys 15 minuts abans per a evitar que l'alumnat s'amuntegue en les entrades. Una vegada dins 

del centre, l'alumnat mantindrà la distància de seguretat de 1,5 m i portarà posada obligatòriament la 

mascareta. 

7. L'entrada al centre es farà per dues portes: l'alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO i FPB entrarà per la del carrer 

Alcalde Mariano Bevià i començarà a pujar a les classes a la 7.55 hores. L'alumnat de la resta de nivells 

(4t d’ESO i Batxillerat) ho farà per la porta del carrer l'Horta i començarà a pujar a les classes a les 8.00 

hores. 

8. Una vegada a l'interior del centre, l'alumnat accedirà a les seues aules transitant pels corredors pegats 

sempre a la paret de la seua dreta, tant per a entrar com per a eixir. En les escales, pujaran i baixaran sempre 

per la seua dreta. 

9. Les eixides es faran de la següent forma: 

a. 1r i 2n d’ESO i FPB: ixen per la porta del carrer Alcalde Mariano Beviá a les 13.45 h (tots els 

dies). 

b. 3r d’ESO: ixen per la porta del carrer Alcalde Mariano Beviá (dilluns i dimarts a les 15.00 h; 

dimecres, dijous i divendres a les 13.50 h). 

c. 4t d’ESO i 2n BATX*: ixen per la porta del carrer L’Horta (dilluns i dimarts a les 15.00 h; 

dimecres, dijous i divendres a les 13.50 h). 

d. 1º BATX: ixen per la porta del carrer L’Horta (de dilluns a dimecres a les 15.00 h; dijous i 

divendres a les 13.50 h). 

*Alumnat amb EFD, ixen dimecres i dijous a les 15.00 h. 

10. Les famílies hauran de prendre la temperatura corporal a l'alumnat en els seus domicilis, evitant que 

aquests acudisquen al centre escolar si superen els 37,5 °C. No podrà acudir al centre l'alumnat amb 

símptomes compatibles amb el COVID-19 o diagnosticat de COVID-19. 

11. En compliment del que es disposa per la Conselleria d'Educació, les famílies, o el propi alumnat en cas de 

ser major d'edat, hauran d'emplenar una declaració responsable, que se'ls facilitarà, per a garantir el seu 

compromís amb el compliment de les normes de salut i higiene per a l'alumnat, d'acord amb els protocols 

determinats en el pla de contingència. 

12. Qualsevol actitud per part de l'alumnat contrària a les normes de prevenció del COVID-19 elaborades pel 

centre i fixades en el pla de contingència que pose en perill la salut i seguretat de la comunitat educativa 

serà considerada com falta molt greu i s'estarà, per tant, al que disposa el Decret 39/2008 de Convivència. 

13. Si un/a estudiant comença a tindre símptomes compatibles amb el Covid-19 durant la jornada escolar, 

s'avisarà immediatament a la família perquè vinga a recollir-lo. Mentrestant, esperarà a la sala d'aïllament 

temporal (sala de visita de pares) al fet que arriben els seus pares o tutors. La família haurà de contactar 

amb el seu centre de salut o amb el telèfon de referència 900300555, perquè s'avalue el seu cas. 

 

Salutacions. 

Direcció 
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