
 

                                                                                                       

              
 

 
ACTUALITZACIÓ DEL PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ ENFRONT DE LA TRANSMISSIÓ I EL CONTAGI 
DEL SARS-CoV-2 PER A CENTRES EDUCATIUS QUE IMPARTISQUEN ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS EN 
EL CURS 2020-2021 
Mesures d’actuació enfront de la COVID-19 per al curs acadèmic 2020-2021 en centres educatius que 
impartisquen ensenyaments no universitaris i els seus serveis complementaris. 
Entrades i eixides al centre educatiu  

 Sempre que siga possible, cal establir zones d’entrada i eixida al recinte educatiu diferenciades. A més, 
s’han de programar les entrades i les eixides escalonades per a evitar aglomeracions. 
 
Així, en funció de l'autonomia de gestió del centre i de les seues pròpies circumstàncies, per a l'inici de 
curs 2020-2021, es podrà flexibilitzar:  
1.- Dates i manera d'incorporació escalonada de l'alumnat a les aules, per grups o etapes educatives, si es 
considera convenient, de manera que es determine els grups que començaran el dia 7 de setembre i 
progressivament la resta de dies de la setmana, de forma que divendres dia 11 de setembre estiga 
incorporat tot l’alumnat al centre. 
Una vegada establert el calendari d’incorporació de l’alumnat al centre es comunicarà a les famílies abans 
de divendres dia 4 de setembre. 
 
Respecte al nostre centre l´entrada de l´alumnat quedarà organitzada de la següent manera, atenent a les 
indicacions de les autoritats sanitaries i autoritats educatives: 
 
Dimarts 8 de setembre: 6é i 5é d´Educació Primària. 
Dimecres 9 de setembre: 6é, 5é, 4rt i 3er de Primària. 
Dijous 10 de setembre: 6é, 5é, 4rt, 3er, 2on i 1er de Primària 
Divendres 11 de setembre: 6é, 5é, 4rt, 3er, 2on i 1er de Primària i Educació Infantil (3, 4 i 5 anys) 
 
 
Gràcies per la vostra atenció i comprensió. 
 
 
Equip Directiu i el Claustre de professors del Ceip Sant Onofre 
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