w w w . i e s e n r i c v a l o r . e s C/ Leonardo Jover, 53 03420 Castalla Tfn. 966527670 Fax 966527671 E-mail: 03013157@gva.es

INSTRUCCIONS SOBRE L'ORGANITZACIÓ DEL CENTRE I SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS
EDUCATIVES DURANT LA SUSPENSIÓ DE L'ACTIVITAT EDUCATIVA PRESENCIAL COM A
CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ PRODUÏDA PEL CORONAVIRUS (COVID-19). FAMÍLIES
Una vegada declarada la ALERTA SANITÀRIA per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, l’ESTAT D’ALARMA per part del Govern Central i el cessament d'activitat docent presencial
en els centres educatius per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, la Direcció de l'IES
Enric Valor ha pres les següents mesures per a garantir el dret a l'educació de l'alumnat. Aquestes
mesures es mantindran fins que aquesta situació d'excepció cesse i es torne a la normalitat.
HORARI DEL CENTRE
El centre romandrà tancat a l’atenció al públic des del dilluns 16/03/2020 i fins noves canvis per part
de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport o de la Declaració d'Estat d'Alarma del Govern Espanyol.
Poden contactar amb el personal del centre a través dels següents mitjans:
●

El correu electrònic del centre és: 03013157@gva.es

●

La web del centre és: http://www.iesenricvalor.es/web/va/Index.aspx

●

Poden comunicar-se amb els tutors, docents i direcció del centre a través de Web Família

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
Preferiblement, s'utilitzaran mitjans electrònics, com la Web Família, Ítaca, correu electrònic, etc., atés
que des del Ministeri de Sanitat es recomana aïllament amb la finalitat d'evitar la propagació del virus.
SEGUIMENT DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
La tasca de l'alumnat s'enviarà a través de les vies següents: Aules (Moodle), Classroom, correu
electrònic o Web Família. Cada professor o professora utilitzarà l'eina que venia utilitzant fins al
moment o la que crega més convenient. El professorat programarà les activitats en aquestes
plataformes a la quals pot accedir l'alumnat i les famílies. La incorporació d'activitats a la plataforma es
comunicarà per ÍTACA (Web Família) a les famílies.
L'alumnat i les famílies podran contactar amb els professors per a resoldre dubtes, plantejar preguntes,
etc. utilitzant aquests mateixos mitjans.
A la web de l’institut trobaran un manual per accedir a web família.
En el cas que els siga impossible accedir a aquests mitjans telemàtics, (es necessita una
mòbil/tauleta/ordinador amb connexió a internet), ho han de comunicar al tutor/a per a posar-nos
d'acord en un sistema alternatiu que permeta realitzar aquest seguiment.

w w w . i e s e n r i c v a l o r . e s C/ Leonardo Jover, 53 03420 Castalla Tfn. 966527670 Fax 966527671 E-mail: 03013157@gva.es

RECOMANACIONS
És molt important la col·laboració de les famílies per a portar a bona fi el seguiment de les activitats
d'aprenentatge de l'alumnat, ja que els alumnes hauran de realitzar totes aquestes tasques a casa i
sota la supervisió dels seus tutors legals.
Recomanacions a tenir en compte:
●

Establir uns horaris i unes rutines.

●

Comprovar que sou usuaris de la Web Família i que podeu accedir amb el vostre usuari i
contrasenya (en cas contrari, contactar amb el centre).

●

Facilitar als alumnes un espai adequat i els recursos telemàtics necessaris per a poder fer les
seues tasques educatives.

●

Comprovar si hi ha missatges dels professors a través d'ÍTACA o de la Web Família.

●

Assegurar-se que els alumnes realitzen diàriament les tasques encomanades.

●

Comunicar als tutors qualsevol incidència que impedisca el seguiment de l'activitat docent a
distància.

●

Programar un temps d'oci i de descans, incloent una mica d'exercici físic, encara que siga dins
del domicili.

Finalment, ens agradaria dir-los que estem davant una situació completament excepcional que
requereix dels esforços de tots per a minimitzar la repercussió d'aquesta suspensió provisional de
l'activitat lectiva en la formació del nostre alumnat. Poden comptar amb nosaltres per al que necessiten.
Esperant que les mesures adoptades per a evitar l'expansió del COVID-19 sorgisquen efecte ràpid,
aprofitem l'ocasió per a saludar-los cordialment.
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