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Estimades famílies: 
 
Mitjançant aquesta circular volem informar-los de diversos aspectes importants respecte 
a l’inici del curs escolar 2020/2021; un curs que contempla la màxima presencialitat en 
totes les etapes educatives.  
 
-El curs comença el proper dilluns 7 de setembre i acaba el 23 de juny. 
-Els alumnes d’Infantil 3 anys tindran una incorporació progressiva; les famílies ja 
disposen de la informació al respecte en la reunió que es va realitzar el passat mes de 
juliol. 
 
Segons les indicacions establertes en la Resolució de 17 de juliol del 2020, del Secretari 
Autonòmic d’Educació i Formació Professional, per al que s’aproven les instruccions 
per  a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació infantil de 
segon cicle i Educació Primària  durant el curs 2020-2021, hem organitzat el present 
curs de la manera que els indiquem a continuació: 
 
Tots els cursos d’Infantil i Primària van a estar configurats com a GEC (Grups Estables 
de Convivència). Tal i com estableix la Normativa, és la millor opció per a l’alumnat de 
menor edat donat que és la que millor pot garantir la gestió de possibles casos i també 
permet que l’alumnat d’esta edat puga socialitzar entre ells.  
Els alumnes de cada grup podran interactuar entre ells i amb el/la tutor/a que serà la única 
persona amb la qual ho puguen fer. Per aquest motiu, des de l’inici de curs i fins que la 
situació se solvente o se modifique la Normativa, l’alumnat a partir de Primer de Primària, 
haurà de vindre amb mascareta i gel hidroalcohòlic al col.legi i complir les indicacions 
que des del centre els anem comunicant.  
De la mateixa manera, tot l’alumnat d’Infantil i Primària haurà de portar tots els dies a la 
motxilla una botella d’aigua identificada amb les dades de l’alumne/a. 
El professorat, el personal del centre i l’alumnat a partir de Primer d’Ed. Primària, 
portaran en tot moment i en tots els espais la mascareta. Aquesta haurà d’anar 
senyalitzada amb les dades de l’alume/a; així com portar una bossa de paper o tela per a 
guardar-la en el moment en què siga necessari (esmorzar, per exemple). Aquesta bossa 
també haurà d’estar identificada amb les dades de l’alumne/a. De la mateixa manera, és 
molt recomanable que posen als/a les seus/seues fills/es una mascareta de reserva dins de 
la bossa de paper o tela. 
En el cas dels especialistes, personal del centre… que no forme part del GEC, entraran 
sempre a les aules amb mascareta i mantenint la distància de seguretat d’1’5m amb 
l’alumnat; que estarà degudament senyalitzada a cadascuna de les aules. El/la tutor/a 
estarà sempre a l’aula amb el grup. 
 
QUAN NO S’HA D’ACUDIR AL CENTRE AL CENTRE EDUCATIU? 
 
-Si es presenta qualsevol símptoma associat a la COVID: febra (més de 37’5ºC), tos i 
sensació de falta d’aire. També pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal 
de gola, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits. 
És molt important que, diàriament i abans d’eixir de casa, proven la temperatura 
als/a les seus/seues fills/filles; tal i com estableix Conselleria:  
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El professorat, l’alumnat i el personal dels centres es prendran la temperatura cada dia 
abans d’anar als centres educatius i , si tenen febra, no acudiran per prevenció. Davant 
el supòsit de febra, no s’ha d’acudir al centre educatiu i s’ha de contactar amb el Centre 
de Salut. 
En este cas ‘s'ha de contactar amb el telèfon d’atenció a la COVID (900 300 555) i amb 
el Centre de Salut. No s’ha d’acudir al centre educatiu fins que el metge confirme 
l’absència de risc per a la persona en particular i la resta de personal del centre. 
-Si estem en aïllament per diagnòstic de COVID. 
-Si s’ha estat en contacte amb una persona afectada per la COVID (en almenys 14 dies; 
encara que no hi haja símptomes). Se realitzarà un seguiment per si apareixen símptomes.  
-L'alumnat que presenta condicions de salut que els fa més vulnerables per a COVID-19 
(com, per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, 
càncer, immunodepressió o hipertensió arterial), podran acudir al centre, sempre que la 
seua condició clínica estiga controlada i així ho permeta, mantenint mesures de protecció 
rigoroses, excepte indicació mèdica de no assistir. 
 
 
A continuació els comentem algunes indicacions respecte a l'organització de les entrades 
i eixides, els patis… atés que es permet una flexibilització dels horaris en estos aspectes 
per tal de garantir la seguretat i prevenció que la Conselleria de Sanitat exigeix: 
 
 

PRIMER DIA DE CLASSE: DILLUNS 7 DE SETEMBRE 
DE 2020 

 

TERCER 

ENTRADA EIXIDA 

9:05 C/GÓMEZ FERRER 13:05 C/GÓMEZ FERRER 
 
Els alumnes quan entren pel matí formen a la zona de les garroferes on seran nomenats 
pels tutors i pujaran a les aules acompanyats per estos. Cada alumne/a ha d’anar al/a la 
mestre/a que porta el cartell de la lletra corresponent al grup del qual forma part (2n A a 
3r A, 2n B a 3r B i  2n C a 3r C). 
Per a l’eixida formen en la zona habilitada del C/Gómez Ferrer on els tutors els 
reparteixen a les famílies. 
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QUART 

ENTRADA EIXIDA 

9:05 C/GÓMEZ FERRER 13:05 C/GÓMEZ FERRER 

 
Els alumnes quan entren pel matí formen en files a la pista i pugen a les aules acompanyats 
pels tutors. 
Per a l’eixida formen en la zona habilitada del C/Gómez Ferrer on els tutors els 
reparteixen a les famílies. 
 

ORGANITZACIÓ A PARTIR DEL 8 DE SETEMBRE 
 

 
TERCER 
HORARI SETEMBRE 

ENTRADA EIXIDA 

MATÍ 9:05 
C/GÓMEZ FERRER 

MATÍ 13:05 
C/GÓMEZ FERRER 

 
 
HORARI A PARTIR D’OCTUBRE 

ENTRADA EIXIDA 

MATÍ 9:05 
VESPRADA 15:35 

C/GÓMEZ FERRER 

MATÍ  
SI NO FAN EXTRAESCOLARS 12:35 

SI FAN EXTRAESCOLARS 13:35 
VESPRADA 17:05 

C/GÓMEZ FERRER 
 
Els alumnes quan entren pel matí formen en files en les garroferes i pujaran a les aules 
acompanyats pels tutors. 
Per a l’eixida formen en la zona habilitada del C/Gómez Ferrer on els tutors els 
reparteixen a les famílies. 
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QUART 
HORARI SETEMBRE 

ENTRADA EIXIDA 

MATÍ 9:05 
C/GÓMEZ FERRER 

MATÍ 13:05 
C/GÓMEZ FERRER 

 
HORARI A PARTIR D’OCTUBRE 

ENTRADA EIXIDA 

MATÍ 9:05 
VESPRADA 15:35 

C/GÓMEZ FERRER 

MATÍ 
SI NO FAN EXTRAESCOLARS 12:35 

SI FAN EXTRAESCOALRS 13:35 
VESPRADA 17:05 

C/GÓMEZ FERRER 

 
Els alumnes quan entren pel matí formen en files en la pista i pugen a les aules 
acompanyats pels tutors. 
Per a l’eixida formen en la zona habilitada del C/Gómez Ferrer on els tutors els 
reparteixen a les famílies. 
 

 
ORGANITZACIÓ DIA DE PLUJA 

 
TERCER 
HORARI SETEMBRE 

ENTRADA EIXIDA 

MATÍ 9:05 
C/GOYA 

MATÍ 13:05 
C/GOYA 

 
HORARI A PARTIR D’OCTUBRE 

ENTRADA EIXIDA 

MATÍ 9:05 
VESPRADA 15:35 

C/GOYA 

MATÍ  
SI NO FAN EXTRAESCOLARS 12:35 

SI FAN EXTRAESCOLARS 13:35 
VESPRADA 16:55 

C/GOYA 
 
Els alumnes pugen directament a les aules. Per a l’eixida formen baix de l’ombratge verd. 
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QUART 
HORARI SETEMBRE 

ENTRADA EIXIDA 

MATÍ 9:05 
C/GOYA 

MATÍ 13:05 
C/GOYA 

 
HORARI A PARTIR D’OCTUBRE 

ENTRADA EIXIDA 

MATÍ 9:05 
VESPRADA 15:35 

C/GOYA 

MATÍ  
SI NO FAN EXTRAESCOLARS 12:35 

SI FAN EXTRAESCOLARS 13:35 
VESPRADA 16:55 

C/GOYA 

 
Els alumnes pugen directament a les aules. Per a l’eixida formen baix de l’ombratge verd. 
 

Els demanem col.laboració per a que en les entrades no es queden al recinte esperant 

a que la fila entre a classe; han de deixar al/ a la seu/a fill/a i eixir del centre el més 

prompte possible per evitar aglomeracions.  

De la mateixa manera i excepte causa degudament justificada, els preguem que no 

accedisquen a l’interior del recinte escolar i que només vinga un adult acompanyant 

a l’alumne/a. No es poden quedar al pati d’Infantil a la zona de jocs. 

Tant a les entrades com a les eixides, han de respectar la distància de seguretat 

establerta per a previndre possibles contagis.  

 
PATIS 

 
Per a organitzar els patis i garantir que tots els grups, tant d’Infantil com de 

Primària, dispose de temps d'esplai a l’aire lliure, hem organitzat diferents torns.  

El període de descans serà de 40min en el cas d’Infantil (20min en l’aula i 20min 

al pati exterior) i en el cas de Primària 30 min (20min al pati exterior i 10min a classe).  

En el cas de Primària, l’alumnat eixirà en 2 torns diferenciats per nivells (Primer, 

Segon i Tercer / Quart, Cinqué i Sisé) però en cap moment hi haurà contacte entre els 
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diferents GEC ja que s’ubicaran en zones diferenciades del pati. Cada grup només tindrà 

contacte amb el seu GEC i lel/a seua tutora corresponent.  

Pel que fa a l’ús de la mascareta al pati, l’alumnat a partir de Primer de Primària 

l’haurà de portar (quan haja acabat d’esmorzar) ja que encara que només tindran contacte 

amb el seu GEC, al pati es trobaran 9 grups d’alumnes (d’esta manera evitarem possibles 

contagis).  

A continuació els detallem a questa informació:  

 
PRIMER, SEGON I TERCER 

 
El pati estarà compost per 20 minuts al pati exterior i 20 minuts a l’aula.  

Als mesos de Setembre i Juny el pati exterior serà de 10:35h a 10:55h i els 10 minuts 

restants fins les 11:05h a classe. 

Als mesos d’Octubre a Maig el pati exterior serà de 10:15h a 10:35h i els 10 minuts 

restants fins les 10:45h a classe. 

Els 9 grups estaran al pati exterior en la mateixa franja horària però no hi haurà cap 

contacte entre ells.  

 
 
QUART, CINQUÉ I SISÉ 

 

El pati estarà compost per 20 minuts al pati exterior i 20 minuts a l’aula.  

Als mesos de Setembre i Juny el pati serà d’11:00h a 11:10h a classe i d’11:10 a 11:30h 

al pati exterior. 

Als mesos d’Octubre a Maig el pati serà de 10:35 a 10:45h a classe i al pati exterior de 

10:45h a 11:05h. 

Els 9 grups estaran al pati exterior en la mateixa franja horària però no hi haurà cap 

contacte entre ells.  
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Tal i com s’estableix al Protocol de protecció i prevenció, “la comunicaió amb les 

famílies es realitzarà preferentment per telèfon, correu electrònic, missatges o correu 

ordinari i es facilitarà que el màxim de gestions puga realitzar-se de forma telemàtica”.  

Finalment, els recordem que en tot moment actuarem tenint en compte que “prevaleix la 

part sanitària a la part pedagògica”.  

Una vegada més, els agraïm la seua col.laboració per tal que aquest curs es desenvolupe 

de la manera més satisfactòria possible.  

Els informarem de qualsevol novetat al respecte.  

 

Direcció Infantil-Primària 

Una cordial salutació 

 

 


