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Estimades famílies,
Fa poc més d’un mes que vam iniciar les classes presencials. Durant este temps, hem posat en
pràctica i hem revisat contínuament totes les mesures de seguretat contemplades en el Pla de
Contingència del centre per tal d’aconseguir que en cas de contagi, afecte la menor quantitat
possible de l’alumnat i del professorat.
Hem organitzat grups estables de convivència en els patis i en l’aula, hem senyalitzat les
entrades i eixides del centre. Hem desdoblat els grups i també els temps dels patis. Insistim
en la distància entre persones, en la higiene i la ventilació de les aules. Hem fet reunions
virtuals amb les famílies i presencials amb cita prèvia. Tot per aconseguir l’objectiu que les
classes siguen presencials i que els nostres alumnes reben la millor formació en el centre.
S’han produït molts canvis que anem assimilant a poc a poc, i hem de dir que l’actitud en
general del nostre alumnat és magnífica. Estan demostrant una gran maduresa, i han acceptat
les condicions a què ens obliga esta pandèmia: asseguts a distància, sense llevar-se la
mascareta segueixen les classes enmig del desconcert, superant la dificultat de fer-se entendre,
de no poder compartir amb els seus companys material, de veure la mobilitat limitada... I
nosaltres, professores i professors
hem de treballar en el difícil equilibri d’animar i
encoratjar els nostres joves i intentar que la tasca docent siga exitosa i exigent.
Però, malauradament, una part molt reduïda no són conscients de la seua responsabilitat i
incompleixen les normes bàsiques després d’haver dedicat temps a informar i fer-los entendre
la necessitat del seu compliment en esta la situació excepcional en què ens trobem. Per a ells
hi haurà una penalització, una amonestació COVID que suposarà, com a mesura cautelar,
una expulsió temporal i immediata del centre per considerar que el no compliment atempta
contra la salut pública. És una mesura que es va aprovar en el Consell Escolar de 21 de juliol
de 2020 i que es recull en el Pla de Contingència del centre que ha estat aprovat per
l’INVASSAT en octubre de 2020.
Els demanem ajuda perquè des de casa els recorden que, tant en l’institut com en moments
de relació social fora del centre, han de guardar una distància mínima d’1,5 m. I més encara
si no la porten en els moments que han de menjar. Insistir també que en el pati han d’estar en
el lloc destinat al seu grup per tal de mantenir grups estables de convivència. Cada dia
recordem les normes que ens protegeixen a tots de contagis i la majoria dels nostres alumnes
les respecten. Els felicitem pel grau de compromís que demostren.
Som conscients del repte que tenim davant i treballem molt amb l’esperança i l’ànim que tot
anirà bé. Agraïm els suport i el treball de totes les famílies.
Els mostrem el model d’amonestació COVID:
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AMONESTACIÓ COVID
El/la professor/a
MANIFESTA:
Que

l’alumne/a:...............................................................................dels

curs

i

grup...........................
Ha incomplit les normes bàsiques exigides per evitar contagis en la situació actual de
Pandèmia COVID i atenent a la normativa aprovada per Consell Escolar i inclosa en el Pla
de Contingència del centre aprovat per l’INVASSAT el dia 20 d’octubre de 2020 s’entén com
una falta greu ja que atempta contra la salut pública.
ES LLEVA LA MASCARETA ............................................................. 2 dies expulsió
NO GUARDA LA DISTÀNCIA ............................................................. 1 dia d’expulsió.
ESTÀ FORA DE L’ESPAI ASSIGNAT AL SEU GRUP ....................... 1 dia d’expulsió .
MOSTRA RESISTÈNCIA I ACTITUD NO RESPECTUOSA ................ 1
dia
d’expulsió
addicional.
RESOL:
Conforme al Decret 39/2008 de 4 d’abril del Consell, l’alumne queda sancionat amb els
corresponents dies sense assistir a classe. Es farà efectiva dos dies després de
l’amonestació. Dia d’inici:___________
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