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CAL EXTREMAR 

LA PUNTUALITAT



…

Les famílies han signat un full de compromís  fent-se càrrec de:
● les situacions que se’n deriven per l’incompliment  de  les  normes  de  

salut  i  higiene  d'acord amb els protocols determinats en el pla de 
contingència del centre.

● controlar  diàriament  l'estat  de  salut  del seu fill/a i no deixar-lo 
acudir al centre  en  el  cas  de  presentar  simptomatologia  Covid o  
una  temperatura  corporal  major  de  37,5  °C.  

ABANS D’EIXIR DE CASA
T’HAS PRES LA TEMPERATURA?

SI TENS SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID 19



● Si durant la jornada, un alumne presenta 
símptomes compatibles amb la COVID-19 serà 
portat a l’aula d’aïllament temporal.

● ÉS IMPRESCINDIBLE que acudiu al centre el més 
prompte possible quan us telefonen. 
Penseu que la resta del grup queda sota l’atenció 
del professorat de guàrdia. 

● Una vegada us emporteu el vostre fill/a, heu de 
telefonar al centre de salut. Després, cal que 
informeu al centre (tutor/a).



RECORDA PORTAR 
MASCARETA DE 

RECANVI

PORTA SEMPRE UN 
POT DE GEL A LA 

MOTXILLA

FFP2 o 
Quirúrgica





Entre classes, 
NO podem eixir 

de l’aula



● L’alumnat utilitzarà els banys de la planta 
on estiga la seua aula. 

● No es pot anar al bany entre classes. 
Sempre es demanarà permís al professorat.

● Es mantindrà en tot moment la distància de seguretat.  
Només un alumne per cabina.

● Desinfectar el WC abans i després de l’ús.



● Dos torns de pati: de 10:55 a 11:25h., 1r, 2n i 3r d’ESO; 
d’ 11 a 11:30h, 4t d’ESO, Batxillerats i CCFF.

● Mantenir distància i portar sempre la mascareta.
● Per esmorzar, busque un lloc tranquil, estic quiet  i, 

mantenint distància, em puc treure la mascareta.
● Estic en grups molt reduïts i respectant distància mínima.

● No es permeten activitats de mobilitat descontrolada



Estudi realitzat pel professorat de Física i Química.
Conclusions: 

-Mantindre l’aula sempre amb ventilació creuada distribuïda
-Control del nivell de soroll i mobilitat de l’alumnat (els nivells pugen quan la 
mobilitat augmenta)
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https://familia2.edu.gva.es/


Calendari de lliurament de notes
• Segona Avaluació: 30 de març

• Avaluació final: 23 de juny

• Proves extraordinàries: 1 i 2 de juliol




