COMENCEM EL CURS 2021/2022
Heus ací allò més important per començar l’escola:
1. Quan comencem el curs?
El calendari aprovat per la Conselleria el darrer trimestre del curs passat, marcava el 8
de setembre com la data d’inici de curs. Com que aquest dia és festiu a Picanya, els
centres educatius del poblem comencem el dia 9. Així és com ho farem nosaltres:
- Dijous 9 de setembre: inici de curs de les classes de 4 i 5 anys, i de tots els cursos
de primària.
- Dijous 9 de setembre: inici de curs de la meitat de la classe de 3 anys. Les famílies
ja sabeu quins xiquets comencen aquest dia.
- Dimarts 14 de setembre: inici del curs de la resta de la classe de 3 anys. Les
famílies també sabeu quins xiquetes comencen aquest dia.
2. A quina hora comencem?
-Infantil i primària: a les 9.00 h. Els mestres estarem preparats per rebre els xiquets i
les xiquetes des de les 8.50 h.
-Secundària: a les 8.30 h. Els mestres estarem preparats per rebre els joves a les 8.20
h.
3. A quina hora acabem?
Al setembre, a les 14.30 h s’obriran les portes perquè replegueu els vostres fills i filles
de manera tranquil·la.
4. Per on hem d’entrar i d’eixir?
Enguany, com el curs passat, mantenim un model d’entrada i d’eixida de l’escola
especial. És important més que mai eixa coresponsabilitat escola i família, perquè ho
fem fàcil i com més natural siga possible.
Cada porta d’accés a l’escola serà la via d’entrada i d’eixida del mateix grup d’alumnes
cada dia. Els pares i les mares no podeu romandre dins de l’escola més temps del que
us coste replegar els vostres fills i filles en el punt concret que tot seguit us expliquem:
Porta principal d’accés al recinte escolar: per ací entraran i eixiran cada dia els
xiquets i les xiquetes de l’escola infantil. Durant el mes de setembre i octubre, el grup
de 3 anys tindrà com a punt de rebuda al matí el vaixell del pati d’infantil. El punt de
trobada dels grups de 4 i 5 anys serà la pista de patinatge. A la vesprada, el punt de
trobada de tota l’escola infantil serà la pista de patinatge. Les mestres de cadascun
dels tres grups seran al punt de trobada cada matí per dur-los a l’aula i s’encarregaran
d’acompanyar-los a l’hora de l’eixida.
Porta d’accés al poliesportiu que dona a la pista de bàsquet: per ací entraran i
eixiran cada dia els xiquets i les xiquetes de primer cicle de primària. El punt de
trobada dels grups serà l’espai entre les dues muntanyetes. Les mestres de cadascun
dels dos grups seran a la porta cada matí per dur-los a l’aula i s’encarregaran

d’acompanyar-los a l’hora de l’eixida. Cada grup tindrà el seu punt per organitzar-se
abans d’anar a l’aula i per esperar les famílies a l’hora d’eixir.
Porta d’accés al poliesportiu que dona a la piscina municipal: per ací entraran i
eixiran cada dia els xiquets i les xiquetes de segon i tercer cicle de primària. El punt de
trobada serà la pista verda de futbol sala. Com que els alumnes són més grans, un
parell de mestres de 2n o 3r cicle serà sempre a la pista per assegurar-se que pugen a
l’aula i la resta els esperaran a les aules tot esperant-los. Per ací també entraran i
eixiran els alumnes que vinguen a peu, amb patinet, amb bicicleta.
Porta d’accés al pàrquing de terra: per ací entraran i eixiran cada dia els xics i
les xiques de secundària que vinguen amb cotxe. Cada grup entrarà a l’edifici per la
porta que té assignada i eixirà també per on corresponga.
En cas que hi haja germans, els majors sempre aniran al punt de trobada dels
més menuts. Per exemple, si hi ha un germà d’infantil i un de primària, el més gran,
quan arribe a l’escola entrarà pel punt amb el germà menut i anirà al seu punt de
trobada; quan isca de l’aula, anirà al punt de trobada del més menut.
5. Corresponsabilitat família-escola
- A casa heu de prendre la temperatura als vostres fills i filles a casa. No podeu dur
els vostres fills i filles a l’escola si tenen febra (37.5ºC). En cas de tenir una malaltia
infectocontagiosa o paràsits, no els hi dugueu fins que no tingueu l’alta mèdica i no
hi haja rics de contagi. Si els xiquets tenen polls, no els podeu dur fins que no
hàgeu fet el tractament corresponent. Si tenen símptomes compatibles amb la
COVID19 (febra, tos seca, mal de gola, dificultat per respirar), no dugueu el vostre
fill o filla a l’escola.
- No podeu entrar a l’escola més enllà del que us indiquen els mestres i més del que
coste replegar els xiquets i les xiquetes.
- Us farem arribar un document, que és una declaració responsable com a família on
us comprometeu a complir les mesures de salut.
Moltes gràcies pel compromís i per la confiança mostrats el curs passat.
6. Què cal dur a la motxilla?
Per tal de complir amb les mesures de salut i d’higiene amb més facilitat i seguretat,
convé que cada xiquet i xiqueta duga a la seua motxilla una cantimplora i un necesser
amb una mascareta per repondre la que duguen posada en una funda.
7. Quines són les actualitzacions més importants respecte del protocol del curs passat?
- En infantil recuperem els grups de referència, de manera que hi haurà tres grups,
un per a cada edat. Seran, evidentment, Grups de Convivència Estable, els
anomenats grups bombolla.
- Els grups de primària s’organitzen tots com a Grups de Convivència Estable. Això
significa que els xiquets no han de mantenir distància interpersonal dins de l’aula,

-

-

però si respecte de la resta dels grups. Tots han de dur mascareta dins de l’aula i
fora.
Els grups de secundària s’organitzaran a distància d’1.2 m. A més de mantenir la
distància dins de l’aula, també hauran de dur mascareta. En el cas dels grups de 3r
i 4t d’eso, si la situació sanitària s’agreuja i passem a fase 3 o 4, hauran
d’organitzar-se dins de l’aula a 1.5m.
Com a novetat respecte del curs passat, els grups de 4 i 5 anys, i de 1r cicle també
dinaran al menjador. Quant a secundària, enguany 1r i 2n dinarà a l’aula, i 3r i 4t al
menjador, mantenint les distàncies interpersonals.

8. Novetats comunicació família-escola
Enguany, el canal prioritari és també telemàtic, per correu electrònic o per telèfon.
Tanmateix, l’equip directiu i els mestres poden demanar de fer una entrevista
presencial amb les famílies. Respecte de la comunicació amb l’administració de
l’escola, els canals prioritaris són els mateixos. Si ens cal de dur algun paper, document
que requerisca d’entrar a l’escola, caldrà que demaneu cita prèvia.
Una abraçada ben forta i bon curs!

