
 

INFORMACIÓ FAMÍLIES – CURS 2021-22- ÚS DEL MÒBIL, 

COMUNICACIONS I MESURES COVID-19 

INTRODUCCIÓ 

Donem la benvinguda a un nou curs en el qual esperem que la situació sanitària ens 

permeta desenvolupar-lo amb més normalitat que l’anterior i també amb més 

tranquil·litat. Igual que el curs passat l’educació és presencial en tots els nivells i etapas.  

S’ha avançat molt en la vacunació de la població, no obstant la situació de pandèmia ens 

obliga a continuar mantenint una sèrie de mesures de prevenció i higiene amb la finalitat 

que es puguen desenvolupar les activitats pròpies del centre educatiu minimitzant al 

màxim el risc. Per això hem de mantenir les normes bàsiques de prevenció, higiene i 

promoció de la salut enfront la COVID-19.  

ÚS DEL MÒBIL 

El Consell Escolar del centre va aprovar que l’ús del telèfon mòbil fora prohibit a tot el 

centre degut als conflictes relacionats amb el seu mal ús i per fomentar la interacció 

entre l’alumnat. L’ús indegut per part d’un alumne/a suposarà rebre una amonestació 

lleu o greu en funció dels fets. Si les famílies i/o l’alumne/a decideix dur el mòbil al 

centre, aquest ha d’estar guardat. El centre no es farà responsable de la desaparició, 

pèrdua o desperfectes de qualsevol dispositiu que duga l’alumnat al centre. 

El mòbil sols es podrà utilitzar per a ús didàctic i serà el professor/a el que avisarà a 

l’alumnat per a que el duga a classe el dia corresponent.   

ACCÉS AL CENTRE 

No s’ha d’anar al centre quan un alumne/a presenta simptomatologia compatible amb 

la infecció per COVID-19, en cas de dubte cal posar-se en contacte amb el seu centre de 

salut. 

COMUNICACIÓ AMB EL CENTRE 

S’ha de prioritzar la comunicació amb les famílies per telèfon, correu electrònic, 

missatges o correu ordinari i s’han de facilitar les gestions telemàtiques. 

▪ TELÈFON: 962829415 

▪ CORREU ELECTRÒNIC  DE SECRETARIA, PER A TRÀMITS ADMINISTRATIUS : 

46022129.secret@gva.es 

▪ CORREU ELECTRÒNIC DEL CENTRE: 46022129@gva.es 

▪ CANAL DE TELEGRAM DEL CENTRE 

▪ WEB DEL CENTRE: 

https://portal.edu.gva.es/sanchisguarnercastello/centre/localitzacio/ 
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COMUNICACIÓ FAMÍLIES PROFESSORAT I CENTRE 

La comunicació es farà preferentment per Web Família. El telèfon de contacte i el 

correu electrònic han de ser el del pare i/o mare o tutor/a legal. MAI HAN DE SER ELS 

DE L’ALUMNE/A.  

És important que el telèfon que donen les famílies al centre estiga disponible, sempre 

poden haver situacions d’emergència davant les quals cal contactar amb el pare, mare 

o tutor/a legal.  

NORMES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ I HIGIENE PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DE LA 

COVID-19 

-Limitació de contactes: De manera general s’ha de mantindre una distància 

interpersonal d’almenys 1’5 metres. 

-Mesures de prevenció personal: 

 - Higiene de mans de manera freqüent i meticulosa. Als diferents espais del 

centre hi ha gel hidroalcohòlic i paper, però és important que l’alumnat se les netege en 

aigua i sabó al lavabo.  

 - Ús obligatori de la mascareta en tots els espais del centre. La mascareta 

indicada per a població sana serà la de tipus higiènica. Cal no utilitzar mascaretes 

d’elaboració casera. Cal dur una mascareta de reposició.  

-Neteja i ventilació dels espais del centre. A tots els espais del centre es facilitarà la 

ventilació creuada amb finestres i portes obertes.  

MÉS INFORMACIÓ: 

Com llavar-se les mans: 

• Cartell “Com llavar-se les mans”. Cartell de l’OMS. Disponible en: 

https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf 

• Infografia del Ministeri de Sanitat: “Com he de llavar-me les mans?” 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovC

hina/img/PosterA5_HigieneManos.jpg 

Ús de la mascareta: 

• Vídeo Ministeri de Sanitat -“Com utilitzar una mascareta de manera segura. Què has 

de fer.”:  https://www.youtube.com/watch?v=aCPY6ROpAuI 

Conselleria d’Educació: 

• AULA SEGURA: https://portal.edu.gva.es/aulasegura/ 

Web Família: https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf?idioma=C 
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