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GENERALITAT VALENCIANA 
     Conselleria d’Educació,Investigació,  
                   Cultura i Esport 

Estimades famílies,  
 

Comencem un nou curs 2020-2021 en una situació difícil, deguda a la crisis COVID-19, 
que ens provoca preocupació a tots els sectors educatius. Intentarem donar solució als 
problemes que aniran sorgint.  La implicació de tots és fonamental perquè les classes 
presencials es puguen fer amb continuïtat.  
Com bé sabem l’inici de curs s’ha ajornat per la situació de confinament de la població i 
serà probablement el dia 14 de setembre. El professorat estarà treballant des del dia 1 
preparant l’entrada de l’alumnat i també estratègies educatives que donen resposta a 
diferents escenaris que ens podrem trobar.  
 

Tot l’alumnat assistirà al centre tots els dies. L’entrada de l’alumnat es farà de manera 
escalonada al llarg de la primera setmana de classe, per tal d’informar de les normes 
noves de funcionament,  recollir informació sobre dispositius TIC de l’alumnat, fer 
assajos de mobilitat pel centre ( entrades i eixides, ubicació en el pati, ús de serveis, ús 
de cafeteria...) lliurament de llibres de xarxa llibres i col·locació dels folres en els llibres. 

 

Per tal de complir amb les indicacions de Sanitat, hem fet algunes modificacions en 
l’horari i en el funcionament del centre: 

-L’alumnat entrarà directament a l’aula que estarà oberta a les 7:50. No ha d’esperar fins a 
les 8:00 a la porta. (Hem d’evitar els rogles i els grups nombrosos que no puguen respectar 
la distància de 1,5 m) 

-L’alumnat anirà al centre preferiblement caminant o amb bicicleta. Els pares i mares que 
acompanyen els fills amb el cotxe o que vinguen a recollir-los, els deixaran o recolliran en 
les proximitats del centre ( en la carretera de la Pobla), mai  davant de la porta.  

-Tindrem dos franges horàries per a l’eixida al pati, un per a l’alumnat de 1r, 2n ESO i  1r 
FPB i un altre per a la resta de grups. L’alumnat haurà de portar un recipient amb aigua per 
a ús personal. No es podrà fer ús de les fonts del pati.  

-L’eixida del centre, es farà de manera escalonada.  

-Lús de la mascareta és obligatori.  

-Tota la comunitat educativa haurà de col·laborar en la neteja del material ( superfície de la 
taula i cadira que s’use, ordinadors...) i tindre cura especial de la higiene de les mans.  

 

Estem segurs que amb la col·laboració de tots en l’educació dels seus fills i alumnes 
nostres el resultat serà més exitós . Cal que des de casa es reforcen les normes 
d’actuació que indiquem per evitar contagis i per fer un seguiment del procés de 
formació dels nostres jóvens. Des del centre, hem fet un gran esforç en l’adaptació dels 
espais i dels programes per tal que la docència siga presencial en la seua totalitat. 
Anirem informant de les novetats que  es puguen produir.  
 
Rosa  Ribes Gomar 
Directora IES Les Foies                                         Benigànim 1 de setembre de 2020 


