
            ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT     CEIP REAL BLANC  
                                CURS 2020-2021

REUNIONS 
TELEMÀTIQUES
FAMÍLIES

Es convocaran reunions telemàtiques per explicar-vos l´organització
i funcionament del centre per al curs 2020-2021 i presentar-vos al
tutor/a. Rebreu al vostre correu electrònic la invitació a la reunió a
la que haureu d´unir-vos.

DIJOUS 3 SETEMBRE 16 h: 6é de primària
17 h: 5é de primària
18 h: 4t de primària

DIVENDRES 4 SETEMBRE 16 h: 3r de primària
17 h: 2n de primària
18 h:  1r de primària

DILLUNS  7 SETEMBRE 16 h: 4 i 5 anys
17h: 3 anys

ENTRADA 
ALUMNAT
1ª SETMANA

L´entrada de l´alumnat es farà escalonada del dia  7 al dia 11 de
setembre.

-Dilluns 7:  5é i 6é primària
-Dimarts 8:  3r i 4t de primària.
-Dimecres 9: 1r i 2n de primària
-Dijous 10: 4 i 5 anys 
-Divendres 11: 3 anys

HORARI SETEMBRE
I ACCÉS ALUMNAT

INFANTIL 3 
anys

Entrada 9.30 h    Eixida 12.30 h PATI AULES

INFANTIL 4 i
5 anys

Entrada 9.20 h     Eixida 12.40 h PATI AULES

1r PRIMÀRIA Entrada: 9.15 h   Eixida: 12.50 h
PORXADA2n PRIMÀRIA Entrada: 9.10 h   Eixida: 12.55 h

3r PRIMÀRIA Entrada: 9.05 h   Eixida: 13.05 h PORTA
PRINCIPAL4t PRIMÀRIA Entrada: 9 h   Eixida: 13 h

5é PRIMÀRIA Entrada: 9.05 h   Eixida: 13.05  h ESCALA  PATI
INFANTIL6é PRIMÀRIA Entrada: 9 h   Eixida: 13 h

La porta es tancarà a les 9.35 h. Si un alumne/a arriba tard, ha de
permanéixer a la seua fila i un/a mestre/a l´acompanyarà a la classe.



ORGANITZACIÓ 
GRUPS

*-INFANTIL, 1r i 2n: Són grups bambolla ,podran relacionar-se i
jugar entre els  companys/es de la  mateixa classe,sense haver de
mantindre la distància interpersonal de manera estricta però amb
mascareta obligatòriament  a l´aula i al pati.

*-3r, 4t, 5é i  6é: Són  grups  de  convivència  no  estable,han  de
mantindre  la  distància  entre  ells  de  1,5  m  i  portar  mascareta
obligatòriament a l´aula i al pati.

 ACCÉS I 
COMUNICACIÓ 
AMB LES FAMÍLIES

Per  qüestions  de  seguretat  i  de  prevenció,es  prioritzarà  la
comunicació  amb  les  famílies  (dubtes,  entrega
documentació,reunions,..)  mitjançant  el  telèfon,  el  correu
electrònic  ,web família,..),i  sols  podreu accedir al  centre,amb cita
prèvia. Les famílies de l´alumnat de primària, evitareu tant accedir
al  recinte  del  centre(zona  exterior)  com  al  seu  interior  i
abandonareu el més aviat possible l´entrada del centre del carrer
per evitar aglomeracions. Les famílies d´infantil podran accedir fins
la línia marcada situada en la zona pavimentada.
Si fóra necessari accedir,l´alumne/a només podrà ser acompanyat
per un adult i esperareu darrere de la línia roja pintada a terra fins
que se vos atenga.

NORMES 
BÀSIQUES
PREVENCIÓ

*Si el vostre fill/a presenta símptomes compatibles amb el COVID-
19 no ha d´assistir al centre. Comuniqueu al centre aquesta situació.
*-L´alumnat accedirà al centre amb mascareta, de manera ordenada
i mantenint la distància de seguretat i es dirigirà cap a la seua fila.
*La  mascareta  s´ha  de  guardar  en  una  bossa  de  plàstic  tipo  zip
(congelació) o en una de tela, sempre identificada amb el seu nom.
*-En  arribar  al  centre  el  mestre/a  posarà  gel  hidroalcohòlic  a  l
´alumnat  així com en diferents moments del dia. 
*-El  material  escolar  que  utilitzarà  l´alumnat  serà  individual  i  es
guardarà en el lloc on només puga ser manipulat per ells mateixa, en
la seua motxilla o en el seu estoig.En acabar la jornada escolar, no
deixaran res al centre.
*-No  compartiran  les  seues  pertenències  d´ús  personal  amb  cap
company/a. 
*-S´intensificarà la neteja al centre al llarg del matí.

MESURES 
SANITÀRIES

*-Mascaretes per a l´alumnat i professorat.
*-Gel hidroalcohòlic i tovalloles d´un sol ús.
*-Termòmetres digitals.
*-Estoretes de desinfecció i papereres pedal.
*-Senyalització circulació i cartelleria.
*-Espai COVID-19 (espai aïllament sospites contagi)
*-Desinfecció diària pel matí i vesprada del centre.

    EN LA REUNIÓ S´EXPLICARÀ AQUESTA INFORMACIÓ AMB DETALL.
        ÉS MOLT IMPORTANT LA VOSTRA ASSISTÈNCIA A LA REUNIÓ.


