IES JAUME I
12000704@gva.es
964 73 89 35
Plaça Sanchis Guarner, s/n
12530 - Borriana - Castelló

Benvolgudes famílies,
ens trobem davant d’una situació completament excepcional i d’una gran
complexitat organitzativa de cara al proper curs. Segons les indicacions de la
Conselleria d'Educació, hem de garantir unes mesures sanitàries molt rigoroses
per previndre riscos entre tots els membres de la comunitat educativa. Entre les
mesures que més han modificat el model organitzatiu es troba la de guardar
distància d’1,5m entre l’alumnat. Tanmateix, també n’hi ha d’altres com l’entrada i
eixida per sectors diferents de l’edifici.
Aquestes instruccions també assenyalen que s’ha de garantir l’assistència al
centre tots els dies lectius de l’alumnat de 1r ESO, FP Bàsica, PMAR i PR4.
La resta de nivells poden anar a dies alterns, però en el cas de l’IES Jaume I hem
fet tots els esforços organitzatius, espacials i d’inversió de recursos necessaris fins
a garantir la presencialitat diària de tot l’alumnat de 1r i 2n d’ ESO, 1r i 2n de FP
Bàsica, PMAR, PR4 i 2n de Batxillerat.
Volem aprofitar aquest comunicat per a recordar que no es podria garantir el
desplaçament en autobús de l’alumnat que ve d’altres pobles veïns en el cas que
es produïra un confinament per localitats. A més, durant el trajecte no es
garanteix la distància mínima de seguretat.
També hi haurà restriccions en l’ús de material específic d’algunes assignatures
sempre que no es puga garantir la seua immediata o correcta desinfecció:
instruments musicals, ferramentes de tecnologia, material esportiu, etc.
Per descomptat, i seguint les indicacions de l’INVASSAT (Institut de Seguretat i
Salut en el Treball) i de la resolució de 17 de juliol de 2020:
●

l’ús de la MASCARETA durant tota la jornada serà OBLIGATORI.

●

la font del pati no podrà estar oberta, per la qual cosa es demana que
l’alumnat porte botella d’aigua de casa (i que no la compartisca amb
ningú).

●

les dutxes dels vestidors del gimnàs no es podran utilitzar. El Dep.
d’Educació Física indicarà a l’alumnat com procedir si desitgen canviar-se
de roba.

●

durant el canvi de classe no es podrà eixir al passadís, haurà de romandre
dins de l’aula mantenint la distància de seguretat.
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●

les entrades i eixides s’hauran de fer sempre segons la direcció de la
senyalització que hi ha al terra dels passadissos.

●

quan es faça servir material informàtic, cada alumne serà el responsable de
fer la desinfecció abans de cada ús amb els productes que es disposaran a
cada aula.

●

el NO ACOMPLIMENT de les normes relatives a la Covid-19 tindrà
conseqüència a nivell de falta de convivència en el centre.

Altres mesures a adoptar són:
●

cada bany del centre té aforament limitat que està senyalitzat a les portes.

●

no hi haurà servei de cafeteria, això implica que tot l'alumnat ha de dur
l’esmorzar de casa diàriament.

●

la ventilació de l’aula serà constant, això suposa que les portes romandran
sempre obertes i per tant, tot el material personal de l’alumne ha d’anar
amb ell a l’espai del centre on estiga en cada moment.

●

per qüestió sanitària, suggerim a les famílies que l’alumnat porte un
dispositiu per treballar tant a l’aula com a casa. Una tablet o ordinador
portàtil bàsic (característiques mínimes: Processador i3, memòria RAM
4GBytes i disc dur 500 Gbytes.).

●

la comunicació amb el professorat serà telefònicament, per correu
electrònic i per Ítaca.

Pròximament, a la nostra pàgina web podran trobar la informació relativa a
l’horari del primer dia del curs 2020-2021 (7 i 9 de setembre), atès que l’entrada es
farà de manera escalonada.
Burriana, 31 de juliol de 2020
Salutacions,
L’equip directiu.
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