
 

 

INSTRUCCIONS INICI CURS 

 

Benvolgudes famílies,   

 

En primer lloc esperem que tots gaudiu de bona salut i que hagueu pogut 

gaudir  de l'estiu. 

 

Ens dirigim a vosaltres per fer un primer contacte i donar-vos una primera 

informació de com hem organitzat l'inici de curs. 

No volem ni podem negar que aquest serà un curs complicat i estarà ple 

d'incertesa , però vos assegurem que hem estat treballat tot l’estiu i seguirem 

treballant perquè es desenvolupe amb totes les mesures de seguretat , higiene 

i protecció necessàries. En breu, penjarem a la pàgina web del centre el pla de 

contingència amb el protocol de seguretat que hem establert. 

Hem adaptat els nostres espais per aconseguir el major nombre d’aules on es 

complisca la mesura de distància social de 1,5 m i poder garantir la 

presencialitat del màxim d’alumnat En este moment tenim garantida la 

presencialitat de tots els grups i nivells excepte 3rESO, 4tESO i 

1rBATXILLERAT que assistiran de forma semipresencial en dies alterns. 

Aquest curs més que mai necessitem el vostre recolzament i la vostra 

col·laboració i no dubtem que estareu a la altura de les circumstàncies. 

Hem de conscienciar-nos i conscienciar els nostres fills i filles que cal respectar 

les mesures d´higiene i prevenció dins i fora del centre educatiu . Fer del 

centre un entorn segur es cosa de totes i tots. 

 

En primer lloc necessitem que TOTES les famílies utilitzeu la aplicació 

WEBFAMILIA per poder estar en contacte directe i estret amb tots els membres 

de la comunitat educativa.  

 

Per tal de complir les mesures de seguretat i evitar qualsevol risc, s’hauran de 

seguir les següents pautes:  

1. Puntualitat a l’hora de l’entrada al centre per evitar aglomeracions. 
 

2. Necessitat d’usar mascareta i respectar les normes de manteniment 
higiènica i el seu ús adient. 

 

 



 
3. Tot l'alumnat mantindrà la distància de 1'5 m, usarà mascareta, complirà 

les mesures d'higiene (Rentada de mans de manera freqüent , evitar tocar-
se el nas, els ulls i la boca, al tossir o esternudar cal cobrir la boca i el nas 
amb el plec del colze, utilitzar mocadors d'un sol ús) i circularà pels circuits 
marcats per tot el centre . 
 

4. S’ha portar el material escolar necessari, ja que no es podrà compartir 
amb altres companys/es. 
 

5. Conveniència de portar una botella d´aigua, perquè les fonts estaran 
tancades, i mocadors de paper. 
 

6. Fer de la rentada de mans un hàbit diari. 
 

7. Totes les famílies han de signar el model de declaració responsable 
d’acompliment de les normes de salut i higiene que s’entregarà a tot 
l’alumnat el dia d’acollida i que haurà de tornar al tutor/a el primer dia de 
classe. En aquest model se signa el compromís de no portar al centre el 
seu fill o filla en els següents casos: 

 

 si presenta algun símptoma compatible amb la covid ( febre, 
tos, dolor de gola, dificultat respiratòria...) 

 si es troba en aïllament per diagnòstic de COVID- 19 
 o si es troba en període de quarantena domiciliària per haver 

tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes 
compatibles o haver estat diagnosticada de COVID-19. 

 

8. Cal actualitzar els números de telèfon, correus electrònics i donar-se d´alta 
en la web família per a poder prioritzar la comunicació amb les famílies per 
telèfon o de forma telemàtica. Els recordem que si s’haguera de realitzar 
classes no presencials aquests serien els canals de comunicació utilitzats. 

 

9. En el cas que siga estrictament necessari acudir al centre, caldrà demanar 
cita prèvia 

 

10. L’alumnat que presenta condicions de salut que els fa més vulnerables a 

la COVID-19 (com per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties 

pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió o hipertensió arterial), 

podran acudir al centre, sempre que la seua condició clínica estiga 

controlada i així ho permeta, tot mantenint mesures de protecció rigoroses, 

excepte que hi haja una indicació mèdica de no assistir. En aquest últim cas 

haurà d’aportar el corresponent certificat mèdic 

 
 
 Per garantir la màxima protecció i seguretat de tot l'alumnat i poder 
informar-los detalladament de totes les mesures de seguretat que han de 
seguir, hem organitzat l'inici de curs de manera escalonada, tal i com 
detallem a continuació. 
 

 



 

 

DIMECRES 9 

8:30 
ENTRADA 1r ESO I 

REPARTIMENT LLIBRES 
PATI / USOS MÚLTIPLES / AULA GRUP 

9:30 
ENTRADA CFGM GESTIÓ ADM, 

ELECTROMEC VEHICLES (8 
GRUPS) 

PATI / USOS MÚLTIPLES (1r) 
LLISTATS I AULES DIRECTAMENT ELS DE 2n: 
E21, E22, E23, E24, E27A, E27B, E25, E115 

11:00 
ENTRADA 2n ESO I 

REPARTIMENT LLIBRES 
PATI / USOS MÚLTIPLES / AULA GRUP 

11:30 ENTRADA FPB1 
ESTARAN LLISTES PENJADES 
DIRECTAMENT A: B111, C17 

16:00 

ENTRADA CFGM MANTENIMENT 
ELECTROMECÀNIC 

1r: E23 
2n: E25 

ENTRADA CFGS 
 

1r AUTOMOCIÓ: E27A 
1r MECATRÒNICA: E115 
2n MECATRÒNICA: C03 

1r ASSIST DIRECCIÓ: B21 
2n ASSIST DIRECCIÓ: C16 

1r FINANCES: D07 
2n FINANCES: E27B 

DIJOUS 10 

08:30 
ENTRADA 3r ESO I 

REPARTIMENT LLIBRES 
ESTARAN LLISTES PENJADES 

DIRECTAMENT A: E21, E22, E27A, E27B, B23 

9:00 ENTRADA FPB2 
ESTARAN LLISTES PENJADES 

DIRECTAMENT A: B212, E114 

10:00 
ENTRADA 4t ESO I 

REPARTIMENT LLIBRES 
ESTARAN LLISTES PENJADES 

DIRECTAMENT A: E21, E23, E25, B29 

12:00 ENTRADA 1r BATX PATI / USOS MÚLTIPLES / AULA GRUP 

DIVENDRES 11 
08:00 

ENTRADA 2n BATX I INICI CLASSES 

 
INICI CLASSES CFGS 

 2n BATX: ESTARAN LLISTES PENJADES 
DIRECTAMENT A: E115, D07, E27A, E27B 

08:45 INICI CLASSES 1r i 2n ESO  

DILLUNS 14 08:00 

INICI CLASSES 3r, 4T ESO, 1R 
BATX ( SUBGRUP 1) 
INICI CLASSES CFGM 

 

 

DIMARTS 15 08:00 
INICI CLASSES 3r, 4T ESO, 1R 

BATX ( SUBGRUP 2) 
 

 

 
 
Si TOTS I TOTES complim les mesures de seguretat, tant dins com fora del 
centre, podrem garantir la salut de tota la comunitat educativa i podrem continuar 
amb l'ensenyament presencial amb la major normalitat possible donades les 
circumstàncies tan complicades que ens ha tocat viure. 
Seguirem treballant per poder garantir el dret a l'educació dels seus fills i filles. 
 
Salutacions 


