
                                                   Castelló, 2 d’agost de 2021 

 

 

 Complint totes les mesures de seguretat 

 

Retorn a les classes de l'Escola Municipal de Dolçaina i Tabal de Castelló: 

 

El retorn a les classes presencials a l'Escola Municipal de Dolçaina i Tabal de Castelló serà 

a partir del dia 1 d'octubre i es farà amb noves mesures de seguretat i higiene adaptades a la 

situació. 

 

A més, els pares o alumnes hauran de implicar-se en la prevenció de contagis. 

Els alumnes o els seus pares, en cas de ser menors, hauran de signar una declaració 

responsable per garantir el seu compromís amb el compliment de les normes de salut i 

higiene per a l'alumnat. Aquestes inclouen no anar a classe amb símptomes compatibles amb 

el covid 

o si han tingut un contacte estret amb un cas sospitós. En aquest cas, la no assistència 

es considerarà com a justificada. Per a això, hauran de vigilar l'estat de salut de l'alumne 

i prendran la temperatura cada dia abans de sortir de casa per anar a al centre. 

 

ACCÉS A L'ESCOLA MUNICIPAL 

Sempre que sigue possible s'han d'establir entrades i sortides diferenciades. A més, es 

programaran de forma esglaonada per evitar aglomeracions. S'aconsella deixar dos metres 

de separació entre alumnes mentre s'està accedint. 

 

DINS L'ESCOLA MUNICIPAL 

Es reduiran al màxim els desplaçaments de grups d'alumnes, afavorint que sigue el 

professorat el que acudisque a l'aula. S'evitarà tocar el passamans i es recomana , _______ 

graons entre els que pugen o baixen. La mascareta serà obligatòria en el desplaçament 

dins el centre i mantenint 2 metres de distància de seguretat. 

L'Escola aprofitarà els espais disponibles per a organitzar tots els grups. 

 

CLASSES TELEMÀTIQUES 

Des de l'Escola Municipal de Dolçaina i Tabal de Castelló contemplem la volta a classe 

presencial. No obstant això, en cas que aquesta no es pugue dur a terme per recomanacions 

o normatives sanitàries, s'impartirien les classes de forma telemàtica. 

 

 

Una salutació cordial, 

Equip organitzador de "l'Escola Municipal de Dolçaina i Tabal de Castelló" 

 

 


