
PLA DE CONTINGÈNCIA
ACTUALITZAT
curs 2021/22

Seguint el RD. 21/2020 de 9 de juny de mesures urgents de prevenció,
contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,
la resolució de 29 de març de 2021 de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació
Professional, el Protocol de protecció i prevenció front la COVID19 publicat per la
Conselleria i les últimes directrius publicades en 20 de juliol, s’estableixen unes
mesures per als centres d’Educació Infantil i Primària per a l’inici del curs 2021-2022
publicades en la resolució de 26 de juliol de 2021. Aquestes són unes mesures
definitives encara que quedem a l’espera de poder rebre més informació de seguretat i
sanitat per part de la Conselleria durant el curs. Tot el que es passa a detallar a
continuació es durà a terme mentre es mantigui la situació sanitària.

EDUCACIÓ INFANTIL

Tota l’etapa s’estructura en grups estables de convivència (grups bombolla),
dos grups per cada nivell, on hi haurà un mestre/a de referència. El concepte de grup
bombolla implica que el que hi ha dins l’aula es pot compartir entre les persones que
formen part d’aquest grup, no hi ha distància interpersonal establerta, no s’interactua
amb altres xiquets i xiquetes del centre que no formen part del grup de convivència
estable de l’aula. Si entra algun mestre/a especialista a l’aula, el tutor/a responsable
del grup de convivència romandrà amb aquest/a i el mestre/a especialista haurà de
mantindre una distància d’1,2 metres amb l’alumnat. Sempre que hi haja disponibilitat,
s’utilitzaran preferentment espais oberts.

Les mestres tutores dels grups de convivència gestionaran la neteja de la seua
aula respecte al material d’aula manipulatiu.

En quant al pati, s’organitzaran els horaris per a poder fer ús del pati gran de
manera escalonada. La tutora del grup de convivència estable que ha fet ús del pati,
s’encarregarà de netejar el material utilitzat, els gronxadors, etc. L’ús del “corralet” no
està subjecte a cap horari escalonat. Aquest curs 21/22 està permès compartir l’espai
del pati amb l’altre grup del mateix nivell d’infantil, és a dir, grup A i B poden eixir al pati
de manera conjunta.

Les especialitats com informàtica o psicomotricitat tornen a desenvolupar-se
amb normalitat dins de les possibilitats d’ús dels espais disponibles..

Pel que respecta al menjador, l’alumnat d’infantil dinarà dins l’aula amb un
monitor per grup estable, és a dir, un monitor propi per a cada grup. El dinar arribarà



de la cuina pròpia a les aules mitjançant carros específics per transportar aliments. Els
xiquets i xiquetes de 3 anys, a més, faran la migdiada en els 2 dos espais habilitats per
a aquesta necessitat.

Les entrades i eixides es realitzaran de la següent manera:

 ENTRADES: durant les entrades no està permès l’accés de les famílies al
centre. L’entrada es realitzarà de manera esglaonada.

- 4 ANYS: s'entra per l’accés del Hall. Els pares no tenen accés. Les
mestres d’infantil i la mestra d’AL arrepleguen als xiquets i fan
l’acompanyament a l’aula sempre seguint el protocol sanitari establert:
ús obligatori de carasseta, desinfecció de peus en les catifes, ús
d’hidrogel, mantenint la distància reglamentària amb la persona que té
davant... L’entrada esglaonada d’aquest alumnat començarà a les 8.50h
i acabarà a les 9h, moment que comença l’activitat lectiva.

- 3 i 5 ANYS: L’alumnat entra de manera esglaonada per la porta de
Manuel Azaña:

8:50h – 8:55h: alumnat de 5 anys. Es prega MÀXIMA
PUNTUALITAT.
8:55h – 9:05h: alumnat de 3 anys. Es prega MÀXIMA
PUNTUALITAT.

Pujaran per les escales amb les indicacions de les mestres
situades en la porta corredera i dalt de les escales. Les mestres
tutores rebran l’alumnat a la porta de la classe sempre seguint el
protocol sanitari establert: ús obligatori de carasseta, desinfecció
de peus en les catifes, ús d’hidrogel, mantenint la distància
reglamentària amb la persona que té davant.

 EIXIDES: les portes de l’escola s’obriran a les 12.45h en setembre i a les
12.15h a partir d’octubre. L’alumnat eixirà en les corresponents fileres al pati on
es farà entrega a les famílies en les següents franges horàries: 4 anys des de
12:45h; 5 anys des de 12:50 i 3 anys des de 12:55h.
Quan l’activitat lectiva comence per les vesprades, tot l’alumnat que no es
quede al menjador accedirà a l’escola a les 14:55h. amb el mateix procediment
que en l’entrada del matí. En quant a l’arreplegada les portes s’obriran a les
16:15h i es farà de la mateixa manera que en setembre amb la següent
distribució horària: 4 anys des de 16:15h; 5 anys des de 16:20 i 3 anys des de
16:25h.

Cal remarcar que en tot moment LES FAMÍLIES HAN DE MANTINDRE ELS 2
METRES DE DISTANCIAMENT DINS DEL PATI DE L’ESCOLA, SOLS POT
ENTRAR UN ADULT PER FAMÍLIA I ÉS OBLIGATORI L’ÚS DE CARASSETA.

Les mestres en el moment de les entrades i les eixides no podran atendre a
cap família, ja que és un moment de seguretat sanitària. Qualsevol cosa que es vullga
comunicar, s’haurà de fer per correu electrònic o mitjançant l’agenda.



EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES (de 1r fins a 6è).

Aquests grups de convivència estables (GCE) no han de complir la distància
interpersonal d’1,5 metres, únicament han de complir una ràtio màxima de 25 alumnes.
L’alumnat d’aquests grups sols podrà interactuar entre ells i tindran un mestre/a de
referència. En les sessions de docència amb un mestre/a especialista (anglès, religió,
música i Educació Física), el professorat haurà de mantindre el 1,5 metre de
distanciament amb l’alumnat i, preferiblement, es realitzaran les sessions en espais
oberts.

En quant al material de les aules, és important no compartir material escolar
que va i torna de casa. Per la qual cosa, per tal d’evitar aquest fet, els/les alumnes
tindran un estoig a casa amb el material necessari i un altre a l’aula.

L’alumnat de primària portarà carasseta durant tota la jornada lectiva, excepte
en el moment exacte d’esmorzar al pati i ús del servei de menjador.

En quant al menjador, l’alumnat de 1r i 2n dinarà a les aules i la resta en el
menjador seguint una sèrie de torns per nivells on es mantindrà en tot moment les
mesures sanitàries i s’assignaran zones per a que no es mantinga contacte entre els
diversos grups de convivència estables, així com que es puga realitzar la desinfecció
corresponent a les zones utilitzades. A més, cada grup de primària, comptarà amb un
monitor de referència en exclusivitat.

Per a fer ús del pati es programarà un horari i s’assignaran zones on l'alumnat
es podrà ajuntar amb l'altre grup del mateix nivell, és a dir, grups A i B compartiran el
mateix espai del pati.

Per a realitzar les entrades i eixides s’obriran les portes a les 8.50h per a que
l’alumnat de primària puga accedir a les seues aules, fins a les 9h, moment en que
comença l’activitat lectiva. Els accessos són: 1r i 2n de primària entren per porta
corredera, baixen per la rampa i accedeixen a l’edifici per la cristalera del Hall; la resta
entra per la corredera i accedeixen a l’edifici per la cristallera del porxo. És important
que les famílies estiguen atentes als canals de difusió de l’escola (web del centre,
canal de Telegram i/o correu electrònic).

- En les entrades, els tutors/es esperaran l’alumnat a les seues aules i els
especialistes sense grup estable assignat controlaran les entrades de l’alumnat
i el seguiment del protocol d’higiene establert. L’entrada de les 14:55h es
realitzarà de la mateixa manera que la del matí.

- En les eixides, els tutors/es, de manera esglaonada, faran files en la part de
davant de la rampa del menjador (en direcció cap a l’hort). Aquestes es faran a
les 12.55h en setembre, i, a partir d’octubre, a les 12.25h (tot l’alumnat que no
siga de menjador) i a les 16.25h quan comença l’horari de vesprada.

AULA EPRI

L’alumnat pertanyent a l’aula EPRI romandrà com a grup estable a la seua aula
i l’accés al centre es farà per la porta corredera de la plaça peatonal.



Caldrà recordar també a les famílies els diversos canals de comunicació de
l’escola:

- Web del centre (www.ceipestepar.es)
- Canal de difusió de l’escola en Telegram
- Els correus electrònics del professorat. Aquests es poden trobar a la

web de l’escola. S’ha de recordar també a les famílies que Webfamilia
també és un canal de comunicació, i que és convenient que s’activen si
encara no ho han fet.

DIRECTRIUS GENERALS DE CONTINGÈNCIA

- Es recomana realitzar un recordatori al inici del matí sobre les mesures
bàsiques fins que les noves rutines siguen assumides per la comunitat
escolar.

- Si es dona el cas de tindre un alumne amb condicions de salud que li
fan més vulnerable per la COVID19 s’haurà d’establir la distància de
seguretat de 1,5m dins de l’aula. Aquest cas es comunicarà a l’equip
directiu i es realitzaran les reunions de tutoria amb els pares
corresponents.

- S’han ficat pel centre diversos cartells informatius per recordar el
protocol d’higiene al entrar a l’escola (neteja de mans amb hidrogel,
neteja de peus, ús de carasseta...), així com s’ha senyalitzat les
entrades i eixides, s’han ficat marques per mantindre la distància, etc.

- Al menjador se prendran també les diverses mesures de protecció
pertinents.

- Als banys s’utilitzarà el sabó i es farà menys ús de l’hidrogel.
- Les famílies, abans de vindre a l’escola i diàriament, prendran a casa la

temperatura dels seus fills/es. En cas de detectar símptomes en algun
alumne/a, s’aïllarà en la sala «COVID» amb les distintes mesures de
seguretat, distanciament, ventilació... El responsable COVID és el
director del centre i l’encarregat de l’aula d’aïllament és, de manera
general, la mestra d’AL1. Quan es detecte algun cas, s’avisarà al
director, que serà l’encarregat de fer les gestions pertinents. En cas que
hi haguera més d’un xiquet/a amb símptomes, en l’aula assignada, es
mantindria el distanciament oportú.

http://www.ceipestepar.es/


SETEMBRE /JUNY

8.50 h
4 ANYS

(accés Hall)
3 i 5 ANYS

(accés Azaña)
PRIMÀRIA8.55 h

9 h
ACTIVIDAD LECTIVA

12.45 h 4 ANYS
12.50 h 5 ANYS
12.55 h 3 ANYS PRIMÀRIA

13 h
MENJADOR/ CASA

A PARTIR D’OCTUBRE

8.50 h
4  ANYS

(accés Hall)
4 i 5 ANYS

(accés Azaña)
PRIMÀRIA8.55 h

9 h
ACTIVIDAD LECTIVA

12.15 h 4 ANYS
12.20 h 5 ANYS
12.25 h 3 ANYS PRIMÀRIA
12.30 h

MENJADOR/ CASA
15 h ENTRADA ALUMNAT DE CASA

ACTIVIDAD LECTIVA
16.15h 4 ANYS
16.20h 5 ANYS PRIMÀRIA
16.25h 3 ANYS


