Valencia, 7 de enero 2021

CIRCULAR DE ENERO

PASTORAL
Celebraciones de Epifanía para todas las etapas entre los días 11 y 19.

JORNADA ESCOLAR POR LA PAZ
Durante la última semana del mes, con motivo del día escolar de la Paz el
colegio realizará “actividades por la Paz” siempre manteniendo las medidas
sanitarias necesarias.

ESCUELA DE PADRES y MADRES
Día 11 a las 15:30h vía telemática, tendrá lugar el Taller para familias de
alumnos de Primaria y Secundaria: “Cambios en la Pubertadadolescencia”. Se enviará el enlace para participar a través de Educamos.

PRUEBAS COLECTIVAS
El Gabinete Psicopedagógico realizará las pruebas colectivas a los alumnos de
Quinto de Primaria a finales de mes.

INFORMACIONES SECUNDARIA





Por el bien de toda la comunidad educativa y de sus familias es
fundamental respetar las normas de seguridad.
Los miércoles por la tarde solo podrán acceder al Colegio los alumnos
que acudan con cita previa firmada por el profesor con el que vayan a
trabajar.
Exámenes de RECUPERACIÓN de materias pendientes de cursos
anteriores:
o Miércoles 13 enero a las 15h: CASTELLANO
o Miércoles 13 enero a las 16h: VALENCIANO
o Miércoles 20 enero a las 15h: INGLÉS

DÍA NO LECTIVO
Viernes 22 no es lectivo, festividad de S. Vicente Mártir.

NORMAS/MEDIDAS SANITARIAS COVID19
Recordamos las normas básicas










Es responsabilidad de las familias tomar la temperatura a sus hijos e
hijas antes de acudir al centro escolar.
En caso de que un alumno tenga fiebre, no asistirá al Colegio y la familia
se pondrá en contacto con su centro de salud para recibir pautas de
actuación.
Los alumnos que se encuentren en cuarentena no deberán asistir al
Colegio.
En caso de que un alumno presentara fiebre u otros síntomas
compatibles con Covid-19 durante la jornada escolar, se le aislará en un
área específica y se avisará a la familia para que vengáis a recogerle lo
antes posible.
Si algún miembro de la unidad familiar está esperando los resultados de
una prueba PCR, el alumno o alumna no deberá venir al colegio hasta
confirmarse el resultado negativo. Os rogamos que se informe al tutor o
tutora.
Se deben evitar las aglomeraciones en las puertas de acceso al Colegio y
lugares de tránsito.

Los alumnos seguirán todas las normas Covid que indiquen sus profesores.
Dado que la seguridad de todos está en juego, en caso de no respetar dichas
indicaciones, y tras el debido aviso, los alumnos serán amonestados y se
procederá a llamar a las familias para que vengan a recoger a su hijo/a.

València, 7 de gener 2020

CIRCULAR DE GENER
PASTORAL
Celebracions d’Epifania per a totes les etapes entre els dies 11 i 19.

JORNADA ESCOLAR PER LA PAU
Durant l'última setmana del mes, amb motiu del dia escolar de la Pau el col·legi
realitzarà “activitats per la Pau” sempre mantenint les mesures sanitàries
necessàries.

ESCOLA DE PARES i MARES
Dia 11 a les 15:30h via telemàtica, tindrà lloc el Taller per a famílies
d'alumnes de Primària i Secundària: “Canvis en la Pubertatadolescència”. S'enviarà l'enllaç per a participar a través de Educamos.

PROVES COL·LECTIVES
El Gabinet Psicopedagògic realitzarà les proves col·lectives als alumnes de
Cinqué de Primària a la fi de mes.

INFORMACIONS SECUNDÀRIA





Pel bé de tota la comunitat educativa i de les seues famílies és fonamental
respectar les normes de seguretat.
Els dimecres a la vesprada només podran accedir al Col·legi els alumnes
que acudisquen amb cita prèvia signada pel professor amb el qual vagen
a treballar.
Exàmens de RECUPERACIÓ de matèries pendents de cursos anteriors:
o Dimecres 13 gener a les 15h: CASTELLÀ
o Dimecres 13 gener a les 16h: VALENCIÀ
o Dimecres 20 gener a les 15h:ANGLÉS

DIA NO LECTIU
Dimecres 22 no és lectiu: festivitat de S. Vicent Màrtir.

NORMES/MESURES SANITÀRIES COVID19
Recordem les normes bàsiques










És responsabilitat de les famílies prendre la temperatura als seus fills i
filles abans d'acudir al centre escolar.
En cas que un alumne tinga febre, no assistirà al Col·legi i la família es
posarà en contacte amb el seu centre de salut per a rebre pautes
d'actuació.
Els alumnes que es troben en quarantena no hauran d'assistir al Col·legi.
En cas que un alumne presentara febre o altres símptomes compatibles
amb Covid-19 durant la jornada escolar, se li aïllarà en una àrea
específica i s'avisarà a la família perquè vingueu a recollir-li al més
prompte possible.
Si algun membre de la unitat familiar està esperant els resultats d'una
prova PCR, l'alumne o alumna no haurà de vindre al col·legi fins a
confirmar-se el resultat negatiu. Us preguem que s'informe el tutor o
tutora.
S'han d'evitar les aglomeracions a les portes d'accés al Col·legi i llocs de
trànsit.

Els alumnes seguiran totes les normes Covid que indiquen els seus professors.
Atés que la seguretat de tots està en joc, en cas de no respectar aquestes
indicacions, i després del degut avís, els alumnes seran amonestats i es
procedirà a cridar a les famílies perquè vengen a recollir al seu fill/a.

