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Estimades famílies,

Sensibles als moments d'incertesa que estem travessant per la crisi sanitària actual, us
fem saber que el curs està organitzat seguint les directrius de Conselleria:

● L'acollida d'alumnat es farà els dies 8 i 9 de setembre en el següent horari al
Saló d'Actes de l'IES Jaume II el Just:

Dimecres 8 setembre

4t ESO 8:00-9:00h

3r ESO 9:30-10:30h

2n ESO i PAC 11:00-12:00h

1r ESO 12:30-13:30h

1r / 2n Batx. Nocturn 18:00-19:00h

1r CFGS DAM i DAW Semipresencial + inici classes 16:00h

Dijous 9 setembre

1r Batxillerat 8:00-9:00h

2n Batxillerat 9:30-10:30h

FP Bàsica 11:00-12:00h

CFGM SMX 12:30-13:30h

2n CFGS DAM Semipresencial + inici classes 16:00h

Divendres 10 setembre

CFGS presencial DAM, ASIX 08:00

CFGS presencial DAW 15:30

● L’inici de classes serà divendres 10 de setembre.

● L’alumnat  ha  de  dur  posada  correctament sempre  la  mascareta  així  com
guardar la distància de seguretat d’1,2 metres

● Les classes seran 100% presencials per a tots els nivells i cada grup tindrà
assignada la seua aula per tal d’evitar desplaçaments innecessaris. Els grups
s'ajusten  a les  dimensions  de  les  aules respectant  en  tot  moment  les
condicions de seguretat.

● L’alumnat entrarà i eixirà del centre utilitzant portes i espais diferenciats.

● Hi  haurà  dos  patis  diferenciats  i  zonificats  depenent  del  nivell  educatiu.  El
centre està degudament senyalitzat amb la cartelleria oficial.

● Quan  l’alumnat  accedeix  al  centre  cal  que  es  pose  gel  hidroalcohòlic.  És
important recordar que cal extremar en tot moment les mesures higièniques.

● L’alumnat, abans de vindre al centre, cal que es prenga la temperatura com a
mesura preventiva.

A partir del dia 1 de setembre l’equip educatiu de l’IES Jaume II romandrà a la vostra

disposició telefònicament o a través de cita prèvia.

Agraïm de bestreta la vostra col·laboració. 
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