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Benvolgudes famílies, 
 
Ens dirigim a vosaltres per tal d’informar-vos dels canvis que hem realitzat al centre per protegir la 
salut del nostre alumnat i de la resta de la comunitat educativa.  
Estem a punt d’encetar un nou curs marcat per circumstàncies excepcionals resultants de la 
pandèmia produïda per la COVID-19. Sabem com és de difícil aquesta etapa i com és d’imprescindible, 
per a la seguretat de totes i tots nosaltres, la vostra col·laboració. Units intentarem vetllar per garantir 
el dret de les vostres filles i fills a l’educació i a estar protegits. Tot intent en aquest sentit és 
primordial per a nosaltres i sabem que comptem també com vosaltres.  
 
Les actuacions que us exposem a continuació són en aquest sentit: 
 
1. Zones determinades, marcades i itineraris establerts. 
2. Hem escalonat les jornades d’acollida. Seran el dilluns 7, dimecres 9, dijous 10 i divendres 11 de 
setembre. L’alumnat s’incorporarà, ordenadament, als seus respectius cursos i grups, en les diferents 
hores especificades. 
Començarem amb l’alumnat més menut, de 1r i 2n d’ESO i acabarem per l’alumnat de Cicles 
Superiors.  Entrades escalonades. 
Podeu consultar el dia i l’hora de cada grup en el document que annexem (Document núm. 1) així 
com també en la pàgina web del centre. 
 
3. Hem fet modificacions en l’horari d’entrada i d’eixida de l’alumnat al centre amb la finalitat 
d’evitar aglomeracions.  
L’entrada es realitzarà per la porta principal. Els grups de Batxillerat i Cicles Formatius continuaran 
amb l’horari habitual, a les 8:00h, mentre l’alumnat de l’ESO començarà les classes 10 minuts més 
tard del que venia sent habitual, a les 8:10h.  
Pel que fa a l’eixida a les 14:00 (la de les 15:00 és molt menys nombrosa perquè afecta a un menor 
nombre d’alumnat) es farà també de manera escalonada i s’habilitarà la porta propera a la Biblioteca. 
  

 dilluns  

13:50 13:55 14:00 

PORTA A 1 ESO  2ESO  CICLES  i 2BATX 

PORTA B 3ESO 4ESO i 2PMAR CICLES   

 dimarts i dijous 

 13:50 13:55 14:00 

PORTA A 1ESO 2ESO CICLES 

PORTAB dimecres i divendres 

 13:50 13:55 14:00 

PORTAA 1ESO 2ESO  CICLES i BATX 

PORTAB 3ESO 4ESO i 2PMAR CICLES i 1BATX B 

 
4. L’alumnat de Cicles Formatius que ve al centre pel matí (1SMX i 2SMX) eixirà al pati a les 9:50 per 
tal de no coincidir amb l’alumnat de l’ESO i Batxillerat. Ocuparà sempre la mateixa zona del pati. 
L’alumnat de ESO i Batxillerat farà l’esmorzar a les 10:45, hora habitual, i es distribuirà en diferents 
sectors marcats en el pati. 
5. L’aforament de les aules ha quedat limitat (m2/2,25). Les taules s’han col·locat respectant la 
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distància interpersonal (1,5 metres) de manera que estem en condicions d’oferir classes presencials 
en tots el cursos d’ESO i de Batxillerat.  
L’alumnat de Cicles Formatius rebrà classes de manera presencial i no presencial, fent rotacions de 
manera equitativa. 
6. Aquest curs hem vist la necessitat d’eliminar les aules matèria. Els grups romandran, en la mesura 
del possible, en el mateix espai i tractarem d’evitar desplaçaments innecessaris.  
7. Els grups de PMAR i PR4, abans inclosos en altres grups per tal de garantir l’heterogeneïtat, han 
quedat completament independents respecte del grups de referència. 
8. Hem redactat un pla de contingència on podreu consultar totes les modificacions, normes, 
actuacions que s’han realitzat i mesures adoptades. Molt aviat estarà penjat en el web del nostre 
centre. 
9. Hem acordat un pla de formació a l’alumnat transversal, encapçalat, especialment per la Biologia i 
la Física i Química per tal de conèixer aspectes de la COVID que afecten la nostra salut, per saber com 
actuar i què està en les nostres mans per tal de tenir cura de la nostra salut. 
 
Sense dubte, tot plegat afectarà el nostre dia a dia, la manera de relacionar-nos...  
Per tal que aquest canvis siguen més efectius és necessari que l’alumnat complisca les mesures de 
protecció individual i col·lectiva. És per això que també us demanem que consciencieu els vostres fills 
i filles de la importància de protegir-se, amb l’objectiu de previndre possibles contagis.  
Recordeu que cadascun de nosaltres hem de fer servir tant les mesures de protecció individual com 
les col·lectives. Serà imprescindible vindre amb mascareta i portar-la ben posada; seguir el itineraris 
marcats; mantindre la distància interpersonal; no tocar-se la boca, el nas ni els ulls; en cas d’haver 
d’esternudar, dirigint-se al colze; no han compartir material amb la resta de companys; evitar entrar 
en contacte a l’hora de saludar a les amistats... 
 
Finalment, a vosaltres us demanem el compromís de vigilar l’estat de salut dels vostres fills i filles, un 
compromís real i efectiu que haureu de signar com a mostra de compromís: caldrà que comproveu 
tots el dies, abans d’enviar-los a l’institut, si tenen febre (més de 37,5ºC) o si presenten símptomes de 
la malaltia. Si fora aquest el cas, hauran de romandre a casa i us haureu de posar en contacte amb el 
centre de salut. Us farem arribar el document de declaració responsable que haureu de signar i 
tornar complimentat al tutor/a. 
 
Us adjunten l’annex III del pla de contingència que recull les instruccions per a l’alumnat i les famílies. 
 
Només ens cal desitjar-vos molta salut i us agraïm la vostra col·laboració i confiança. 
 
Salutacions cordials. 
 

 
 
 

L’EQUIP DIRECTIU 
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ANNEX III. INSTRUCCIONS PER A L’ALUMNAT I LES FAMÍLIES 

 
1. L’alumnat major d’edat i els representants legals de l’alumnat menor d’edat signaran, a l’inici 

del curs o en el moment de la matrícula, una declaració responsable per la qual es 
comprometen a complir les normes de salut i higiene per a l’alumnat així com a controlar 
diàriament l'estat de salut de l'alumne/alumna abans d'acudir al centre, mitjançant l'observació 
de la simptomatologia pròpia de la COVID-19 (tos, febre, dificultat en respirar, etc.) i el 
mesurament de la temperatura corporal. 

2. No podrà acudir al centre al centre l'alumnat amb símptomes compatibles amb la COVID-19 o 
diagnosticat de la COVID-19, o que es trobe en període de quarantena domiciliaria per haver 
tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de la COVID-19. Per a això, 
les famílies vigilaran l'estat de salut i realitzaran presa de temperatura tots els dies abans 
d'eixir de casa per a anar al centre educatiu. Si es presenta a casa qualsevol simptomatologia 
(tos, febre -mes de 37,5 °C-, dificultat en respirar, etc.) que poguera estar associada amb el 
COVID-19,  s’haurà de contactar amb el telèfon d’atenció al COVID-19 (900 300 555) i amb el 
centre de salut (figura en la targeta SIP) que li pertanga. També es pot demanar consulta a 
traves de citaweb [http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html]. 
S’informarà d'aquesta circumstancia al tutor o tutora mitjançant la web família preferiblement 
o per telèfon. 

3. L'alumnat que presenta condicions de salut que el fa mes vulnerables per a la COVID-19 (com, 
per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, 
immunodepressió o hipertensió arterial), podrà acudir al centre, sempre que la seua condició 
clínica estiga controlada i ho permeta, i mantenint mesures de protecció de manera rigorosa, 
excepte indicació medica de no assistir. 

4. A l'efecte del protocol per a la prevenció i control de l'absentisme escolar i del nombre màxim 
de faltes d’assistència permeses, les absències derivades de l’aplicació de les anteriors mesures 
es consideraran sempre justificades. 

5. Quan una persona estudiant inicie símptomes o aquests siguen detectats per personal del 
centre durant la seua jornada escolar, serà traslladat pel personal del centre que detecte els 
símptomes a l’espai COVID-19. S’evitarà entrar en contacte amb altres persones. A l’alumnat se 
li facilitarà una màscara quirúrgica i la persona adulta que l’acompanya també se n’haurà de 
posar altra. Si l'alumne no es pot posar una màscara quirúrgica, es disposarà de màscares de 
protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d'un sol ús. La persona adulta 
acompanyant avisarà a la família que ha d’activar el circuit d’atenció sanitària, bé contactant 
amb el seu centre de salut d’atenció primària i seguint les seues instruccions, bé contactant al 
telèfon de referència 900300555, perquè s'avalue el seu cas. Alumne/a i acompanyant 
esperaran en l’espai COVID-19 fins que arriben els seus progenitors o tutors legals. La marxa de 
l'alumne o alumna del centre escolar es procurarà que es faça en vehicle particular i no en 
transport públic. 

6. L’entrada i eixida del centre. L’entrada al centre es realitzarà per la porta principal. I l’eixida per 
la principal i la lateral. L’alumnat: 
a. Accedirà al centre amb protecció respiratòria (mascareta) i la utilitzarà mentre romanga al 

centre. No la podrà intercanviar-la amb els companys. També serà necessària quan estiga 
assegut/a en el seu pupitre a una distància d'almenys 1,5 m. 
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b. Quan accedisca al centre es llavarà acuradament les mans amb el gel hidroalcohòlic que 
tindrà a la seua disposició a l’entrada del centre. 

c. Mantindrà la distància interpersonal d’1,5 metres.  
d. Seguirà els itineraris previstos per a desplaçar-se accedint únicament a les aules establertes.  
e. Romandrà en el centre el temps imprescindible. 
f. Abans d’abandonar el centre es tornarà a llavar les mans. 

7. Mesures d'higiene personal. L’alumnat: 
a. Es llavarà les mans quan accedisca i quan isca de les aules. Totes les aules disposen d’un 

dispensador o botella de gel hidroalcohòlic. 
b. Evitarà compartir el material escolar, per tant ha de portar el material necessari per tal de 

fer les activitats requerides: bolígraf, calculadora, retoladors... 
c. Després de l’ús d’útils o eines, els netejaran. 
d. Evitarà tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió.  
e. Evitarà donar-se la mà. 
f. En tossir o esternudar, es cobrirà la boca i el nas amb el colze flexionat.  
g. Usarà mocadors d'un sol ús per a eliminar secrecions respiratòries i tirar-los després del seu 

ús a la paperera. 
h. Haurà de llavar-se acuradament les mans cada vegada que faça ús del lavabo, en tots els 

banys del centre hi haurà dispensadors de sabó i paper disponible per a l'eixugada de mans, 
o en defecte d'això, gel hidroalcohòlic. 

8. Mesures de protecció col·lectives. 
a. Haurà de respectar l’aforament. L'aforament (nombre de persones que poden estar en una 

sala) s’ha determinat dividint la superfície de l'aula (m²) per 2,25. 
b. La utilització de les escales també estarà regulada amb distància física d’1,5 metres entre 

cada persona, i sense tocar les baranes. Les escales s’han habilitat per a ser utilitzades en un 
únic sentit. 

c. L’ús d’ascensors queda restringit exclusivament per a les persones amb mobilitat reduïda. 
L’ocupació màxima serà d’una persona en cas d’adults i dues persones en cas de menors i 
acompanyant. 

 
 

 


