
ACTUACIONS FAMÍLIA-ESCOLA
Protecció i Prevenció COVID-19
curs 20-21

CEIP Vicente Blasco Ibàñez- Elx



Normes i Procediments (COVID-19):

L’alumnat que:
● Presente símptomes compatibles amb la COVID-19
● Estiga esperant el resultat d’una PCR o altra prova relacionada
● Estiga en quarentena domiciliària per ser contacte estret 

d’alguna persona diagnosticada de COVID-19

NO PODRÀ ACCEDIR AL CENTRE EDUCATIU



MESURES DE SEGURETAT: 

Les famílies replenaran una declaració responsable, per 
garantir el seu compromís amb les normes de salut i d’higiene: 
mascareta, prendre la temperatura i no anar al centre escolar 
en cas de símptomes compatibles amb la COVID-19.

La declaració es troba en l’enllaç de la pàgina de l’escola:

https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/

S’enviarà la declaració replenada al correu del tutor/a 



ENTRADES I EIXIDES: ALUMNAT D’INFANTIL I 
PRIMÀRIA

● Amb la finalitat d’evitar aglomeracions, les entrades, les 
eixides i els torns de menjador, es realitzaran de manera 
escalonada, segons s’indica en les següents taules:

● Es prega PUNTUALITAT
● S’HA DE MANTENIR UNA DISTÀNCIA DE 2 m de les portes 

d’entrada
● Esta organització és provisional, que es modificarà per a 

millorar algun problema que puga sorgir. 



SETEMBRE (HORARI REDUÏT)
NIVELL     PORTA  

ASSIGNADA
    ENTRADA      EIXIDA       EIXIDA 

    MENJADOR

3 anys Porta lateral PERIODE  ADAPTACIO     PERIODE       
ADAPTACIO

    ---------------

4 anys Porta lateral       9:10 a 9:15          12:45        14:30

5 anys Porta lateral       9:10 a 9:15          12:45        14:30

1r Porta lateral       9:00 a 9:05          13:00        14:40

2n Porta lateral       9:00 a 9:05          13:00        14:40

3r Porta principal       9:10 a 9:15          13:00        14:40

4t Porta principal       9:00 a 9:05          12:45        14:30

5é Porta principal       9:10 a 9:15          13:00        14:40

6é Porta principal       9:00 a 9:05          12:45        14:30



D’OCTUBRE A MAIG
NIVELL PORTA 

ASSIGNADA
    ENTRADA      EIXIDA

3 anys Porta lateral        9:20   Pendent de  concretar

4 anys Porta lateral       9:10 a 9:15      Pendent de  concretar

5 anys Porta lateral       9:10 a 9:15     Pendent de  concretar

1r Porta lateral       9:00 a  9:05     Pendent de  concretar

2n Porta principal        9:00 a 9:05     Pendent de  concretar

3r Porta principal       9:10 a 9:15     Pendent de  concretar

4t Porta principal       9:00 a  9:05     Pendent de  concretar

5é Porta principal       9:10 a 9:15      Pendent de  concretar

6é Porta principal        9:00 a 9:05       Pendent de  concretar



ENTRADES I EIXIDES: ALUMNAT D’INFANTIL

L’alumnat no està obligat a utilitzar la mascareta.
● L’alumnat entrarà  de forma autònoma per la porta lateral en el 

seu horari.

Es prega puntualitat per evitar encreuaments.
● L’alumnat farà la filera amb la seua mestra en la zona 

corresponent . 
● En les portes estarà una mestra o un mestre. Les portes 

s’obriran a les 9:00. Les portes es tancaran a les 9:25. 



ENTRADES: ALUMNAT D’INFANTIL

● El primer torn anirà a les classes a les 9:05
● El segon torn anirà a les classes a les 9:15 

NOMÉS en cas de germans amb horari diferent, les famílies 

podran deixar l’alume/a que entre posteriorment amb el seu tutor/a. L’alumnat 
entrarà per la seua porta corresponent.



 EIXIDES: ALUMNAT D’INFANTIL

● Les famílies de cada classe tindran assignada una zona en la 
tanca per esperar l’eixida de l’alumnat.

● S’evitaran les aglomeracions
● Es prega que en la tanca es respecte la distància d’1,5 m 

entre les famílies.
● Es prega que una vegada replegat l’alumnat, s’abandone la 

tanca per facilitar l’eixida de la resta d’alumnat.



ENTRADES I EIXIDES: ALUMNAT DE PRIMÀRIA

● Tot l’alumnat de primària està obligat a utilitzar la mascareta.
● Entraran soles i de forma ordenada per la porta indicada.
● En les portes d’accés hi haurà un mestre o una mestra.
● L’alumnat es dirigirà a la zona de les fileres del seu grup on estarà 

el mestre/a.

● NOMÉS en cas de germans amb horari diferent, les 
famílies podran deixar l’alume/a que entre posteriorment amb el 
seu tutor/a. L’alumnat entrarà per la seua porta corresponent.



ENTRADES I EIXIDES: ALUMNAT DE PRIMÀRIA

● Es prega puntualitat per evitar encreuaments. 
● L’alumnat farà la filera amb la seua mestra en la zona 

corresponent .
● Les portes s’obriran a les 9:00. Es tancaran a les 9:20.

● El primer torn pujarà a les classes a les 9:05

El segon torn pujarà a les classes a les 9:15 



ENTRADES I EIXIDES: ALUMNAT INFANTIL I 
PRIMÀRIA

● L’alumnat que arribe en retard a la seua filera amb  les portes 
obertes, haurà d’esperar fora de la tanca fins que puge la 
resta de fileres i  la mestra que estiga en la porta 
l’acompanyarà a la seua classe..

● La família que arribe en retard  o que vinga del metge, amb 
les portes tancades, entrarà per la porta principal. Tocarà 
l’interfon i l’alumnat entrarà de forma autònoma. 

El conserge l’acompanyarà a la seua classe.



EIXIDES: ALUMNAT DE PRIMÀRIA

● Les famílies de cada classe tindran assignada una zona en la 
tanca per esperar l’eixida de l’alumnat.

● S’evitaran les aglomeracions
● Es prega que en la tanca es respecte la distància d’1,5 m 

entre les famílies.
● Es prega que una vegada replegat l’alumnat, s’abandone la 

tanca per facilitar l’eixida de la resta d’alumnat.











FAMÍLIES:ACCÉS AL CENTRE

● Les famílies només podran accedir al centre en els següents supòsits:

- Per tràmits administratius amb cita prèvia.

- Quan es requerisca la seua presència i siguen citats pel centre.

Es podrà sol·licitar CITA prèvia per:

● E-mail:  03010417@gva.es

● Per telèfon: 966915140

mailto:03010417@gva.es


FAMÍLIES: COMUNICACIONS, TUTORIES I REUNIONS

● La via oficial de comunicació amb les famílies és la WEB 
FAMÍLIA. S’aconsella entrar en la plataforma de forma 
habitual

● L’agenda escolar es dedicarà com a forma de comunicació, a 
més d’apuntar les tasques de l’alumnat.

● Les tutories i reunions es faran per via telefònica o 
telemàtica.

● Correu electrònic del tutor/a



FAMÍLIES: COMUNICACIONS, TUTORIES I REUNIONS

● Addicionalment, es podrà consultar informació en la pàgina 
WEB  del centre:

● I de l’AFA:

● I en el canal de difusió de Telegram de l’escola

https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/

https://www.afablasco.com



MESURES DE SEGURETAT: GRUPS 
ESTABLES  DE CONVIVÈNCIA

● Tots els grups de l’escola són grups estables de convivència: 
grups fins a 25 alumnes que interaccionaran amb la tutora o el 
tutor sense mantindre la distància de seguretat, però en primària 
portant la mascareta.

● El tutor/a en Primària s’encarregarà de donar totes les matèries i 
especialitats, excepte l’anglés.

● L’especialista d’anglés (o qualsevol altra persona) entrarà a les 
aules mantenint la distància de seguretat i amb la protecció 
necessària.



MESURES DE SEGURETAT: LA MASCARETA

● L’alumnat d’Infantil no està obligat a portar la mascareta
● Per a l’alumnat de Primària, l’ús de la mascareta és obligatori en 

tots els espais del centre. Excepte en situacions o casos específics.

Serà el mestre o la mestra qui indique quan es posa o es lleva la 
mascareta.

● Tota persona adulta que accedisca al centre ha

de portar la mascareta de forma obligatòria.
●                                                                                                                          https://www.freepik.es/vectores/diseno">Vector de Diseño creado por freepik - www.freepik.es</a>



MESURES DE SEGURETAT: LA MASCARETA

● És convenient que l’alumnat de primària porte en la seua 
motxilla una mascareta de recanvi, amb el seu nom, 
en cas que es trenque o necessite canviar-se-la.



MESURES DE SEGURETAT: GRUPS 
ESTABLES  DE CONVIVÈNCIA

● El tutor/a informarà i recordarà el protocol de protecció i 
prevenció de covid-19 al seu alumnat, de forma habitual en 
l’aula.



MESURES DE SEGURETAT: HIGIENE DE MANS

S’higienitzaran les mans amb freqüència amb gel 
hidroalcohòlic o amb aigua i sabó, especialment:

● A les entrades i eixides de l’aula
● Abans i després d’anar al bany
● Abans i després d’esmorzar

L’esmorzar serà  dintre de l’aula.



MESURES DE SEGURETAT: DESPLAÇAMENTS

● Els grups de convivència estables (de 3 anys a 6é de 
primària) no estan obligats a guardar la distància de 
seguretat amb les membres del mateix grup, però SÍ, amb la 
resta de persones.

● Els desplaçaments d’un grup han de ser en filera, 
acompanyats del tutor o tutora, respectant la distància amb 
la resta de grups i seguint les fletxes de circulació.     



MESURES DE SEGURETAT: DISTÀNCIA I 
DESPLAÇAMENTS

● Si entra un mestre o mestra al grup, diferent de la seua tutor/a, 
mantindrà la distància de seguretat.

● El torn de pati serà escalonat, 

 estarà dividit en zones per a cada classe.

● Cada classe tindrà assignat un vàter en el bany.

El bany només es podrà utilitzar de forma individual

 



MESURES DE SEGURETAT: MATERIALS

● Abans i després de l’ús de materials comuns, l’alumnat es 
desinfectarà les mans.

● No està permés portar altres materials, com joguets, 
cromos, ninotets...que augmenten el risc de contagi.

● L’alumnat de Primària tindrà un estoig que es quedarà en 
l’escola amb el material personal.



MESURES DE SEGURETAT: AIGUA I ESMORZAR

● S’ha de portar una botella d’aigua reutilitzable per a l’ús 
personal. Les fonts del centre no es podran utilitzar, seguint 
les indicacions de les autoritats competents.

● No es podrà compartir l’esmorzar, ni tampoc portar 
aliments per repartir en classe.

● L’esmorzar serà dintre de l’aula.



PROTOCOL EN CAS DE SOSPITA DE COVID-19

● En cas que l’alumnat presente símptomes compatibles, 
s’avisarà a la família perquè vinga a replegar-lo i es pose amb 
contacte amb el centre de salut

● Se seguiran els protocols marcats per la Conselleria de 
Sanitat i d’Educació

● En cas de confirmació d’algun cas de COVID-19, la 
Conselleria de Sanitat ens donarà les indicacions d’actuació.



Normes i procediments: MENJADOR
COVID-19

● S’aplicaran les mateixes mesures descrites.
● Este curs 2020-2021 no s’acceptaran eventuals.
● No es permetran variacions en l’horari de replega d’octubre a 

maig (o a les 15:30 o a les 17:00).
● S’informarà de l’eixida escalonada per a l’horari d’octubre a maig 

i altres qüestions relacionades amb menjador en una reunió.
● El monitor o la monitora mantindrà la distància de seguretat 

amb els membres dels grups.



Normes i procediments: MENJADOR
COVID-19

● L’alumnat no portarà un necesser d’higiene durant este curs 20-21. 
L’higiene dental es realitzarà en casa.

● En el menjador, s’ha marcat una via d’entrada i d’eixida. Els grups de 
convivència estable estan separats per mampares.

● L’alumnat no podrà circular lliurement per l’espai del menjador.  Ha 
d’estar assegut fins que  la monitora indique un canvi d’espai.

● Les safates de menjar estaran ja servides, i després del dinar, una 
persona adulta encarregada de la neteja, procedirà a replegar les 
safates i a desinfectar.



Normes i procediments: MENJADOR
COVID-19

● S’utilitzarà l’espai del pati el major temps possible. 
● Cada grup de convivència utilitzarà la seua zona de pati



normativa

CEIP Vicente Blasco Ibàñez- Elx

ORDEN COMUNICADA DEL MINISTRO DE SANIDAD, DE 27 DE AGOSTO DE 2020, MEDIANTE LA QUE SE APRUEBA LA DECLARACIÓN 
DE ACTUACIONES COORDINADAS EN SALUD PÚBLICA FRENTE AL COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS DURANTE EL CURSO 
2020-21 
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