
 

 

     Gandia, 2 de setembre del 2020. 

 

Estimades famílies. 

Segons les instruccions de la Conselleria d’Educació sobre el protocol a seguir per al  

correcte inici del curs 20-21. Els informem de les següents qüestions.  

L’alumnat de totes les etapes educatives de Gregori Mayans començaran el dia 7 de 

setembre de manera presencial.  

Hi haurà servei de menjador des del 7 de setembre. Podran arreplegar a l’alumnat fins 

les 15h per la porta del pati. 

Per tal de garantir el distanciament de l’alumnat s’han pres les següents mesures: 

Des d’infantil a segon de primària seran grups de convivència estable i la resta fins al 

batxiller serà  incorporant les mesures adequades per fer possible el distanciament 

(habilitant espais grans, parcel·lació del pati, mampares...).  

També s’han pres mesures per a reforçar les mesures d’higiene i desinfecció.   

ENTRADES. 

Els alumnes de 5é i 6é de Primària i 1r i 2n d’ESO entraran escalonadament entre les 

8:50 i les 9:00 h  per la porta  principal del Centre. 

L’alumnat de 3r i 4t d’ESO i batxiller entraran entre les 8:05 i les 8:15 per la porta 

principal. El primer dia de curs. els alumnes de batxiller entraran a les 11h per la porta 

principal.  

L’alumnat de 3r i 4t de primària entrarà a les 8:55 h per la porta del pati. Després una 

vegada dins es col·locaran en una fila de punts que estaran pintats en terra  ( separats 

1’5 m. entre ells). Una vegada col·locats entraran acompanyats de la tutora a la classe. 

L’alumnat de 1r i 2n de primària entraran per la porta lateral del pati a les 9 en punt.  

Després una vegada dins es col·locaran en una fila de punts que estaran pintats en terra  

(separats 1’5 m entre ells). Una vegada col·locats entraran acompanyats de la tutora a la 

classe. 

L’alumnat d’educació infantil entrarà a les 9:00 per la porta del pati. El professorat 

estarà a la porta per tal d’arreplegar l’alumnat des de 5 anys fins a un any. Les famílies 

s’abstendran d’entrar al centre. 

Des d’infantil a 2n d’ESO aquest horari és de juny i setembre. 



 

EIXIDES. 

Les eixides es faran cada curs pel mateix lloc d’entrada. També es faran de forma 

escalonada. Per la porta del pati eixiran  1r i 2n a les 13:00 i  3r i 4t eixiran a les 12:55. 

Es col·locaran en una fila de punts que estaran pintats en terra  (separats 1’5 m entre 

ells). Una vegada col·locats la tutora anirà deixant-los eixir quan haja vist als seus pares.  

Per la porta principal del centre eixiran 5é i 6é a les 13:00.  

Per a l’alumnat a partir de 3r de primària, es demanaran les autoritzacions d’eixida  

sense familiars (en les famílies que siga possible)  per agilitzar l’eixida. 

En educació infantil 1 i 2 anys eixiran a les 13 h i a les 16:30 durant tot el curs. Tres 

quatre i cinc anys eixiran a les 13h en setembre.  

L’horari d’octubre a maig serà enviat per les tutores més endavant. 

A setembre no hi haurà activitats de vesprada. 

L’alumnat de 1r i 2n d’ESO , en setembre, eixirà a les 14 h. per la porta principal 

de forma escalonada. 

Els alumnes de batxiller i 3r i 4t d’ESO  eixiran per la porta principal de forma 

escalonada segons vaja acabant la seua jornada escolar (entre les 14:30 i les 15:25) 

durant tot el curs. 

CONSIDERACIONS DIVERSES. 

En les entrades i eixides, l’Ajuntament habilitarà mecanismes, a nivell de carrer, per tal 

de fer les entrades i les eixides més segures. 

Els informem que tot l’alumnat des de primer de primària vindrà amb mascareta. 

Els enviem també les mesures preventives que formen part del Pla de Contingència i la 

declaració responsable d’adopció de mesures preventives per a les famílies i comunitat 

educativa. El primer dia es donarà una còpia en paper de la declaració per tal que 

puguen firmar-la i tornar-la als tutors. 

Es important llegir tots els documents que enviem hui. 

Properament el Pla de Contingència es passarà pel consell escolar i es pujarà a la web 

per a donar-lo a conèixer a tota la comunitat educativa. 

Les famílies que necessiten qualsevol cosa de secretaria, direcció o tutoria demanaran 

cita prèvia. 

 



LA DIRECCIÓ. 


