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Xàtiva, 8 de setembre de 2020 
 

 

Estimades famílies de l’IES Simarro, en primer lloc, els i esperem desitgem que es 
troben bé de salut. 

 
Donada la situació sanitària actual i l’imminent inici del curs escolar, volem informar-los 
d’una sèrie d’aspectes importants per enfrontar aquest curs amb responsabilitat, però 

també amb tranquil·litat. 
 
 

Dates d’entrada i esglaonament en la incorporació de l’alumnat al centre: 
  
Com ja els vam avançar amb un comunicat per webfamília, l’alumnat farà una 

incorporació progressiva. Poden consultar el calendari d’inici de curs perquè  puguen 
consultar el dia i hora d’incorporació al centre del seu fill/a, al nostre web: 
https://www.ieslluissimarro.org/2020/09/02/inici-de-curs-2020-21-recepcio-de-

lalumnat/ 
 
 

Organització de les entrades i eixides del centre durant el curs: 
 

 L’alumnat d’ESO entrarà a les 7:55 h per la porta principal d’accés (CCX). 

(El primer dia se’ls informarà  com han d’accedir dins de l’edifici depenent de la 

planta on tinguen ubicada la seua aula) 
 

 L’alumnat de Batxillerat entrarà a les 8:05 h per la porta principal d’accés (CCX) 

i els de Formació Professional per la porta lateral EST(bar). 

 

 A les 14 h eixiran l’alumnat d’ESO i a les 14:10h els de Batxillerat i Formació 

Professional, sempre per la porta (i escala) d’eixida a l’exterior que tinguen més 

prop de la seua aula. 

 

 A les 15 h l’alumnat de Batxillerat eixirà per la porta principal (CCX) i l’alumnat 

de Formació Professional dels grups de la vesprada entrarà per la lateral EST 

(bar). 

Durant els primers dies hem preparat unes jornades d’acollida. El dimecres, dia 9 de 
setembre, entra l´alumnat de 1r i 2n d´ESO; és l´alumnat més menut i necessita més 

acolliment.  
Les jornades d´acollida tenen la finalitat d´unificar els grups, ensenyar l´alumnat com 
s´ha de desplaçar pel centre, la ubicació concreta d’on hauran de romandre durant els 

esplais per tal d’evitar, en la mesura del possible, el contacte entre els diferents grups, i 
les mesures d’higiene i seguretat necessàries i obligatòries marcades per la normativa. 
També treballarem dinàmiques de presentació, l´horari personal, parlarem sobre com 

va viure el nostre alumnat el confinament, i contestarem diferents qüestionaris previs a 

https://www.ieslluissimarro.org/2020/09/02/inici-de-curs-2020-21-recepcio-de-lalumnat/
https://www.ieslluissimarro.org/2020/09/02/inici-de-curs-2020-21-recepcio-de-lalumnat/
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la incorporació de l´alumnat a l´aula. La finalitat d´aquestes jornades és la cohesió i 

coneixement del grup-classe. Fa molt de temps que l´alumnat no es troba en l´aula i 
necessita un període d´adaptació.   
 

Mesures per al funcionament del centre 
 

 Les classes seran presencials donat que hem augmentat el nombre de grups de 
cada curs i d’aquesta manera, hem disminuït la ratio (nombre d’alumnes per 
aula) per complir amb la normativa COVID. 

 
 Per tal de reduir el desplaçament de l’alumnat pel centre, aquest curs hem 

eliminat el concepte d’Aula-Matèria (cada assignatura tenia un aula assignada) 
amb la qual cosa, aquest curs cada grup tindrà la seua aula assignada, i per tant, 
no canviarà d’aula en cada assignatura com en cursos anteriors, serà el 

professorat qui acudirà a l’aula de referència de cada grup.  
 

 L’alumnat no podrà eixir de l’aula durant el temps de canvi del professorat. 
 

 Els patis estan dividits en 3 zones per tal de tindre l’alumnat separat per nivells: 

Zona ESO, Zona Batxillerat i Zona Formació Professional. 
 

 
Protocol COVID 
 

En breu pordran consultar el protocol(pla de contingència) editat per l’administració, i 
concretat per al nostre centre, on es fan constar les obligacions i responsabilitats dels 
diferents membres de la comunitat educativa. El protocol estarà disponible al nostre 

web. 
 

 
Conscienciació i responsabilitat individual i col·lectiva 
 

És responsabilitat de tots els membres de la Comunitat Educativa de l’IES Simarro 
(pares i mares, alumnat, personal no docent, professorat i directiva) respectar i complir 
totes les mesures de seguretat. Aquest curs hem de seguir impartint una educació 

segura i de qualitat. És per això, que hi haurà conseqüències disciplinàries per a 
aquelles persones que no respecten els protocols establerts per normativa. 
 

També fem una crida a la paciència i la tranquil·litat, estem en una situació 
extraordinària i molt complicada, des del centre podem anar adaptant o canviant 
l’organització o funcionament per adaptar-nos als canvis en la situació sanitària. Per 

suposat que els mantindrem informats. 
 
També és important comentar que aquest curs hem d’estar vigilants front a qualsevol 

persona que presente  símptomes compatibles amb la COVID i hem d’actuar en 
conseqüència. És important que els telèfons i contactes de l’alumnat siguen els 

correctes per si cal cridar a la família. 
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Recomanacions generals: mascareta, distancia de seguretat i higiene de 

mans. 
A banda: 

 Com a pares i mares, cal prendre la temperatura tots els dies a casa al 

nostre fill/a abans d’eixir cap a l’institut. 

 L’alumnat ha de portar al centre un recipient amb gel hidroalcohòlic, 

desinfectant de butxaca i portar-lo també durant l’esplai. 

 Llavar-se les mans abans d’esmorzar i abans de tornar a l’aula després de 

l’esplai. 

 Si fem us dels botons de la font del pati, utilitzar un paper per no tocar-los 

directament o desinfectar-se després, millor portar una botelleta i no 

veure directament de la font. 

 Respectar les senyalitzacions del centre si hem de desplaçar-nos i evitar 

les aglomeracions als corredors ( tot s’ha dissenyat per a que no hi hagen 

aglomeracions). De moment no anem a utilitzar les taquilles per evitar 

embussos als corredors. 

 No eixir durant els canvis de classe ni anar al bany sense el permís del 

professorat. 

 A l’hora de l’esmorzar llevar-nos la mascareta només durant el temps de 

menjar i mantenir les distancies de seguretat en tot moment. 

 Portar sempre una mascareta de recanvi. 

 

Comunicació 

 
 Per a comunicar-se amb el tutor/a i professorat del seu fill/a cal utilitzar 

principalment la webfamília. És molt important que reviseu les 

comunicacions a diari: https://familia.edu.gva.es 

Si alguna mare, pare o tutor legal encara no està donada d’alta pot cridar 

a secretaria del centre per fer la sol·licitud. 

 En la nostra web es publiquen totes les notícies i esdeveniments més 

importants: https://www.ieslluissimarro.org 

 Si necessiten contactar amb algun membre del centre han de fer-ho 

telefònicament: 962249080. Les visites/entrevistes han de ser amb cita 

prèvia. 

 

 

Malgrat les circumstàncies, volem donar-los la benvinguda al nou curs 2020-21. 

Amb responsabilitat, sentí comú i col·laboració entre tots i totes,  aconseguirem 

portar endavant el projecte educatiu de l’IES Simarro amb la màxima seguretat. 

 

Com sempre, estem a la seua disposició per resoldre (en la mesura del possible) 

qualsevol dubte, incertesa o problema que els puga sorgir.  

Molt d’ànim i molta salut. 

 

L’Equip Directiu de l’IES Dr. Lluís Simarro 

https://familia.edu.gva.es/
https://www.ieslluissimarro.org/

