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INSTRUCCIONS D’INICI DE CURS:
El Covid-19 és una infermetat contagiosa que ha aparegut a les nostres vides des del mes de març.
Per això, anem a aplicar al nostre centre mesures donades per Conselleria d'Educació mantenim un
equilibri el més raonable entre salut i aprenentatge.
La higiene adequada de mans i la higiene respiratòria (esternudar i tossir en l’interior del colze i
utilització de mocadors de paper) distància de seguretat i mascaretes són mesures bàsiques per a
evitar la transmissió.
Si seguim les instruccions de Conselleria i amb mesures d'higiene podrem evitar la transmissió del
Covid i conviure amb normalitat.
FORMULARI DECLARACIÓ RESPONSABLE
La primera setmana de curs entregarem als alumnes un formulari de declaració per emplenar de la
Conselleria de Sanitat universal i Salut pública i la Conselleria d’Educació Cultura i Esport, per a
garantir el seu compromís amb el compliment de les normes de salut i higiene per a l’alumnat.
Caldrà emplenar-ho i entregar-ho al tutor/a en el termini establert.
QUINES MESURES HEM PRES AL CENTRE?
Les mesures de Conselleria i l'aplicació al nostre centre són aquestes:
-Educació Infantil, 1r i 2n de Primària són grups convivència estable (grups bombolla) que tindran un
màxim de 20 alumnes i un tutor/a amb ells. La resta de mestres especialistes (música, anglès ,
ed.física, religió catòlica, pedagogia terapèutica i audició i llenguatge) faran classe al pati d'esplai o
donaran orientacions als tutors/es.
-3r i 4t de Primària serem un grup més. Desdoblant 2 a 3 aules als dos cursos i baixant la ràtio a
màxim 20 alumnes. 5é i 6é de Primària continua la ràtio a 25 alumnes però a aules més grans. La
distància entre l’alumnat d'aquestos cursos 4 cursos serà de 1'5 metres a l'aula. Els mestres
especialistes donaran les classes dins a les aules de cada grup.

2 ANYS A
2 ANYS B

1R A
1R B

3 ANYS A
3 ANYS B

1R CICLE
2N A
2N B

EDUCACIÓ INFANTIL
4 ANYS A
4 ANYS B

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
2N CICLE
3R A
4T A
3R B
4T B
*3R C
*4T C

5 ANYS A
5 ANYS B
* 5 ANYS C

5É A
5É B

3R CICLE
6É A
6É B

*Grups generats degut a la crisi sanitària
- En cas d’absència del professorat, substituirà el mateix mestre tota la jornada en grup de
convivència estable. Si fóra una baixa més llarga l'assumiria un mestre especialista fins que arribe el
substitut/a.
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QUAN COMENCEM?
La Conselleria aconsella entrada escalonada a partir del 7 de setembre per raons de salut,
organització i evitar aglomeracions. Al nostre centre l’entrada serà així:
-dilluns 7 de setembre s’incorporaran els cursos d’Infantil 5 anys, 1r , 5é i 6é de Primària.
-dimarts 8 de setembre s’afegissen tot l’alumnat del centre (4 anys, 2n, 3r i 4t de Primària).
-L’alumnat de 2 anys i 3 anys tenen la seua pròpia organització tal com s’ha explicat a la reunió de
juliol.
L’alumnat de servei d’autobús entrarà a les 9h al centre (els mestres especialistes els rebran a
l’entrada i els tutors estaran esperant-los en la porta de la seua aula corresponent). La resta
d’alumnat que ve de casa accedirà al centre a les 9:10h.
Les eixides del centre seran iguals que l’entrada al centre pel mateix accés. Excepte aquells que
isquen del menjador a les 15.30 (d’octubre a maig) que aniran pel hall o porta principal (Porta 1).
L'horari del centre de setembre i juny és de 9h a 13h. Menjador de 13h a 15h. Eixides autobús a les
13h i a les 15h.
L’horari d’octubre a maig és de 9h a 14h. Menjador de 14h a 15:30h o 17h. Eixida sense autobús a
les 15:30. Eixida amb autobús a les 14h i 17h.
Aquest curs no hi haurà escola matinera de l'Ajuntament per motius de seguretat i salut.
DESPLAÇAMENTS I ACCÉS CENTRE I AULES
MOLT IMPORTANT! El centre educatiu coordinats junt a l’Ajuntament i policia local han establert
mesures excepcionals d’accés al centre. ES TANCARÀ EL CARRER D’ACCÉS AL CENTRE I SOLS
PASSARAN ELS AUTOBUSOS ESCOLARS.
Hi hauran 3 portes d’entrada i eixida al centre.
PORTA 1 (ACCÉS PRINCIPAL I HALL): Alumnat d'Infantil.
PORTA 2 (ENTRADA ROTONDA) 1r i 2n de Primària.
PORTA 3 (ENTRADA RAMPA) 3r, 4t, 5é i 6é de Primària.

PORTA 1
PORTA 2
PORTA 3

Hem de seguir les fletxes i/o indicacions que ens guien per les entrada i eixides així ens mourem
amb seguretat. Caminar espai i mantenint la distància. Anar directament a les classes.
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ÚS DE MASCARETA
ALUMNAT:
Educació infantil 2 anys: La mascareta no és obligatòria.
Educació infantil 3 a 5 anys: La mascareta no és obligatòria però si es aconsellable.
Educació Primària:
Ús obligatòria de la mascareta al centre i a les entrades i eixides al recinte escolar.
LA MASCARETA CAL QUE ESTIGA MARCADA AMB EL NOM DE L’ALUMNAT. En cas de pèrdua o
caiguda de la mascareta han de demanar una al seu tutor/a.
PATI D'ESPLAI
En Educació Infantil estarà dividit en zones i es faran 2 torns.
En Educació Primària hi hauran 14 espais al pati en un torn
Cada classe tindrà el seu material i jocs del pati i no es podrà compartir amb la resta d'aules.
Esmorzarem dins l'aula abans d'eixir al pati.
MENJADOR
L'alumnat del menjador esperarà a la seua monitor/a dins de l’aula fins que li arreplegue.
Educació Infantil menjarà i educació Primària farà ús del menjador escolar en diferents torns.
S’assignarà llocs fixes per als comensals.
Abans de menjar s’ha de realitzar una rentada de mans amb aigua i sabó i repetir a la finalització
d’aquesta.
No es pot compartir aliments, estris, ni begudes.
Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre posant especial atenció en les
superfícies de contacte més freqüents.
AUTOBÚS
L’ús de la mascareta és obligatori per a les persones majors de 6 anys i recomanat per a majors de 3
anys, durant el trajecte fins a arribar al centre educatiu o parada.
S’assignarà un lloc fixe i s’organitzarà la distribució dels alumnes dins del transport limitant les
interaccions físiques, prestant especial atenció a l’habilitació d’espais per a persones amb
discapacitat.
COMUNICACIONS FAMÍLIES
Les famílies no podran accedir al centre excepte amb cita prèvia. Per això, la comunicació amb les
famílies i responsables legals de l’alumnat o d’aquests amb el professorat o equip directiu es
realitzarà de manera preferent per telèfon, correu electrònic, missatges o correu ordinari i es
facilitarà que el màxim de gestions puga realitzar-se de manera telemàtica. Demanar cita prèvia al
966870925 o 03007881@gva.es S’evitaran gestos d’afecte o cortesia social amb els usuaris que
suposen contacte físic, inclòs el fet de donar la mà.
QUAN NO PUC ANAR AL CENTRE?
No pot acudir al centre l’alumnat i personal amb símptomes compatibles amb la Covid-19 o
diagnosticat de la Covid-19, o que es trobe en període de quarantena domiciliària per haver tingut
contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de la Covid-19. Per a això, les famílies

CEIP SANT ROC
Pda Pla de Terol S/N,
03520. Polop, Alacant
TFNO: 966870925 FAX: 965870088
03007881@gva.es
CIF: Q-5355323-F
https://mestreacasa.gva.es/web/ceipsantroc

vigilaran l’estat de salut i realitzaran presa de temperatura tots els dies abans d’eixir de casa per a
anar al centre educatiu.
Si es presenta a casa qualsevol simptomatologia (tos, febre -més de 37,5 °C-, dificultat en respirar,
etc.) que poguera estar associada amb el Covid-19, s’haurà de contactar amb el telèfon d’atenció al
Covid-19 (900 300 555) i amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) que li pertenga. També es
pot demanar consulta a través de cita web. http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirusregistro-va.html
S’informarà d’aquesta circumstància al centre.
LES INSTRUCCIONS PODEN ANAR VARIANT AL LLARG DEL CURS I SERAN INFORMADES PELS
CANALS HABITUALS (PÀGINA WEB, TAULELL D’ANUNCIS, AGENDA ESCOLAR I CANALS DE
PROFESSORAT). https://mestreacasa.gva.es/web/ceipsantroc

Demanem la màxima
col·laboració i comprensió.
JUNTS HO ACONSEGUIREM!!!
L’equip directiu.

