
Benvolguts pares i mares,

Ens  trobem  davant  d’una  situació  completament  excepcional  i  d’una  gran
complexitat  organitzativa  de  cara  al  proper  curs.  Segons  les  indicacions  de  la
Conselleria  d’Educació,  hem  de  garantir  unes  mesures  sanitàries  per  previndre
riscos entre tots els membres de la comunitat educativa. Entre les mesures que més
han modificat el model organitzatiu es troba la de guardar distància d’1,2 m entre
l’alumnat dins de classe i la divisió del pati en diferents zones.

Aquestes instruccions també assenyalen que s’ha de garantir l’assistència al centre
de  tot  l’alumnat,  tant  d’ESO  i  FPB  com  de  batxillerat;  en  el  cas  de  l’IES
Penyagolosa hem fet tots els esforços organitzatius, espacials i d’inversió de recursos
necessaris per a poder garantir la presencialitat diària de tot l’alumnat, des de 1r
ESO fins a 2n Batxillerat, incloent l’FP Bàsica.

Per tot això exposat anteriorment, han de saber que durant el curs 2021-2022 el
programa anual d'activitats complementàries i extraescolars s'ajustarà a l'evolució
de  la  pandèmia  COVID-19,  i  es  promouran  especialment  les  activitats
complementàries que es desenvolupen fora del centre educatiu. Els jocs a l’hora del
pati estaran prohibits per tal de minimitzar el contacte entre l’alumnat, i la zona de
l’esbarjo serà dividida per poder oferir les mínimes garanties, també durant aquest
espai  de  temps.  A més,  com el  curs  anterior,  l’alumnat  de  batxillerat,  per  evitar
aglomeracions a l’hora del pati, podrà eixir fora del centre per la porta que dóna a
la plaça de l’Escultor Adsuara, prèvia autorització paternal i amb un carnet que el
centre li proporcionarà.

A més, a més, i seguint les indicacions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública i l’INVASSAT (Institut de Seguretat i Salut en el Treball) del 20 de juliol de 
2021:

−L’ús de la MASCARETA durant tota la jornada serà OBLIGATORI, llevat de
les sessions d’Educació Física o activitats físico-esportives en espais a l’aire lliure. 
L’alumnat haurà de portar-ne dues.

− No assistiran al centre aquells estudiants que tinguen símptomes compatibles
amb COVID-19 (febre - més de 37,5o C - , tos, sensació de falta d'aire, disminució de
l'olfacte i del gust, esgarrifances, mal de gola, mal de cap, feblesa general, dolors
musculars,  diarrea  o  vòmits),  així  com  aquells  que  es  troben  en  aïllament  per
diagnòstic de COVID-19, o en període de quarantena domiciliària per haver tingut
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 contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

−Tot i que al centre hi haurà gel de mans, és convenient que l’alumne porte el
seu propi.

− Les dutxes dels vestidors del gimnàs no es podran utilitzar - el Dep. d’Educació 
Física indicarà a l’alumnat com procedir si desitge canviar-se de roba -.

− Els casellers de l’alumnat enguany sí que es podran utilitzar.

Les famílies, o el mateix alumnat en cas de ser major d'edat, hauran d'emplenar
una declaració responsable (Annex III) 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. Aquesta declaració estarà
penjada a la web del centre i l’alumnat haurà de portar-la emplenada els dies de
la seua recepció. Si no pot imprimir-la se li’n facilitarà una.

El NO ACOMPLIMENT de les normes relatives a la Covid-19 tindrà conseqüències a
nivell de falta de convivència al centre i podran ser sancionables, especialment pel 
que fa a l ́ús de la mascareta.

A la nostra pàgina web podran trobar tota la informació actualitzada relativa a
l’inici de curs 2020-21, especialment al Pla de Contingència.

Castelló, 1 de setembre de 2021

L’equip directiu de l’IES Penyagolosa
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