
 

                                                                                                       

              
 

Estimades famílies. 
 
Com sabeu, la situació excepcional de confinament degut a l'estat d'alarma provocat per la 

pandèmia del coronavirus, ha obligat al sistema educatiu i per tant al nostre col·legi, a adaptar el quefer 
rutinari a aquest nou escenari a través de les classes i de l'acompanyament als alumnes i a vosaltres a 
través del nou sistema del treball a distància.  

La normativa estatal, l'Ordre del Ministeri d'Educació i Formació Professional 365/2020, de 22 
d'abril, per la qual s'estableix el marc i les directrius d'actuació a desenvolupar durant el tercer trimestre 
del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, 
publicada en el BOE de 24 d'abril; una altra autonòmica, la Resolució de 26 de maig de la Secretaria 
Autonòmica d'Educació i Formació Professional per la qual es dicten instruccions per a la Fase 2 del Pla de 
Transició cap a un estat de normalitat, finalment les Instruccions que estableixen els Plans de 
Contingència que els centres escolars han de tindre (mesures preventives i d´higiene), junt a 
l´assesorament del INVASSAT (Institut Valencià de Seguretat i Salut al Treball). 

 
 El nou escenari que ens trobem a la nostra escola en aquest moment és el següent: 
 

a) Tots els centres escolars continuaran amb l´educació a distància. 
b) L´escola estarà oberta per a temes administratius i pedagògics de 9:00 a 13:00 hores. 
c) A partir del 8 de Juny s´atendrà a aquelles famílies que no tinguen mitjans electrònics a casa per 

gestionar l´admissió per al curs 20-21 del seu fill/a al centre, respectant les mesures de seguretat 
establides a l´entrada. L’accés al centre es farà amb cita previa mijançant el teléfon de centre.  
(962 56 61 60)  

d) En cas d´extrema necessitat el tutor contactarà amb les famílies que no han pogut tindre contacte 
permanent durant aquest temps i podrà establir una tutoria amb el alumne/a mitjançant cita 
prèvia. 

e) Respecte a l´entrega de material el tutor/a que ho considere necessari establirà un dia i una hora 
determinada per a que les famílies vinguen a l´escola de manera escalonada, respectant les 
mesures de seguretat que el centre té establides i trobareu a l´entrada. 
 
Rebeu una cordial salutació.  
 
L'EQUIP DIRECTIU 
Ceip Sant Onofre 
 
 
 

Quart de Poblet, 3 de Juny de 2020 
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