
        ILLES 
       COLUMBRETES 

BURRIANA 

                 

    COL·LEGI ILLES COLUMBRETES 
 

   CENTRE  CONCERTAT  D ’EDUCACIÓ  
     INFANTIL SEGON CICLE, PRIMÀRIA I 
  EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

         

      Carrer dels Frares, 1  -  12530 Burriana 
     

      Telèfon: 964 51 63 62  
          

      e-mail: direccion@ccillescolumbretes.com                                         
 

 

 

Estimades famílies, 

Després de seguir les últimes instruccions sobre el protocol d’actuació 

front l’inici de curs, vos comuniquem alguns aspectes bàsics que considerem 

essencials per seguir una correcta i segura intervenció durant aquest mes de 

setembre. 

Aquest curs serà difícil i atípic i probablement hi hagen canvis constants,  

per la qual cosa, a mesura que aparega algun canvi, vos el farem arribar. 

ENTRADES AL CENTRE 

Per la vostra tranquil·litat volem fer-vos saber que tan les entrades com les 

eixides de l’alumnat es faran en franges horàries diferents i per portes d’accés 

diferent, d’aquesta manera no es produirà aglomeració de gent en elles. 

La primera setmana de setembre i seguint les instruccions de la reunió 

que va tindre lloc ahir 2 de setembre amb tots els directors i directores dels 

centres de Borriana junt amb inspecció educativa, l’entrada serà escalonada. A 

continuació vos indiquem els dies d’entrada al centre segons l’etapa educativa. 

 Escoleta i Educació infantil 3, 4 i 5 anys: entrada el dilluns 7 de 

setembre. 

 1r i 2n de Primària: entrada el dilluns 7 de setembre. 

 3r, 4t, 5è i 6è de Primària: dimecres 9 de setembre. 

 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO: dijous 10 de setembre. 

Tot l’alumnat de Primària i ESO entrarà al centre sense cap acompanyant, 

portarà obligatòriament la mascareta ficada, entrarà per la porta d’entrada que se 

li assigne i sobretot, farà una entrada puntual, respectant l’hora que li corresponga 

entrar. 
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Sabem de sobra que cadascú tenim una realitat diferent, però s’ha de 

respectar i complir l’horari assignat a cada grup/classe pel bé de tots i totes, però 

sobretot, pel bé dels nostres xiquets i xiquetes. 

L’entrada al centre es farà de manera ràpida i evitant perdre el temps a les 

portes d’accés. 

A continuació també vos adjuntarem un document molt visual on podreu vore 

les hores d’entrada i eixida de cada grup/classe, així com la porta assignada per a 

accedir al centre. 

Una vegada l’alumnat dins del centre, es dirigirà a la seua filera on estarà el 

seu tutor o tutora esperant a tot el grup. L’alumnat es col·locarà al seu lloc en la 

filera i una vegada estiguen tots i totes  enfilats, el tutor/a prendrà la temperatura 

a cadascú dels xiquets i xiquetes. 

Si algun alumne o alumna tinguera més de 37,5 de febre, se cridarà 

immediatament a la família, la qual ha d’acudir al centre a pel seu fill o filla en un 

interval de temps no superior a 20 minuts i una vegada al centre, seguirà les 

indicacions pertinents, per part del responsable COVID del centre. 

L’alumnat d’Educació Infantil, des de l’escoleta fins Infantil 5 anys, no 

caldrà que porten mascareta i les entrades i eixides seran les següents: 

L’Escoleta entrarà per porteria acompanyat d’un adult i guardant la 

distància de seguretat de 1’5 metres, esperarà a que la tutora li prenga la 

temperatura  al xiquet o xiqueta, tot seguit i si tot està correcte, l’adult continuarà 

la seua eixida per porteria, ho farà seguidament i sense parar-se al carreró. 

Educació Infantil 3 anys, durant la primera setmana, entraran cada dia 

assignat segons la seua pròpia entrada escalonada i ho faran per la porta del pati. A 
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partir de la segon setmana, entraran tots junts a la mateixa hora i per la mateixa 

porta. 

L’alumnat de 3 anys entrarà acompanyat d’un adult que farà filera al costat 

del xiquet o xiqueta guardant la distància de seguretat de 1’5 metres. L’adult 

esperarà a que la tutora prenga la temperatura al xiquet o xiqueta, tot seguit i si 

tot està correcte, l’adult continuarà la seua eixida per la porta del pati. 

Educació Infantil 4 anys, entrarà per la porta de porteria . María Felguera 

els conduirà a la seua classe on la tutora estarà esperant-los en la porta per 

prendre’ls la temperatura. Si algun alumne o alumna tingueren més de 37,5 de 

febre, se cridarà immediatament a la família, la qual ha d’acudir al centre a pel seu 

fill o filla en un interval de temps no superior a 20 minuts i una vegada al centre, 

seguirà les indicacions pertinents, per part del responsable COVID del centre. 

Educació Infantil 5 anys, entrarà per la porta del pati i acompanyat d’un 

adult que farà filera al costat del xiquet o xiqueta guardant la distància de 

seguretat de 1’5 metres. L’adult esperarà a que la tutora prenga la temperatura al 

xiquet o xiqueta, tot seguit i si tot està correcte, l’adult continuarà la seua eixida 

per la porta del pati.  

Els dies de pluja els alumnes entraran directament a les classes on els 

esperarà el tutor o tutora en la porta, per ficar-los hidrogel i prendre’ls la 

temperatura. 

Qualsevol gestió que s’haja de fer en porteria haurà de fer-se per la 

mateixa porta d’accés de porteria. 

Baix cap concepte, vindrà al centre un alumne amb algun tipus de 

simptomatologia.  
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Les famílies no deuen administrar a l’alumnat cap medicament que 

emmascare una possible malaltia o infecció. Si el xiquet no es troba bé o presenta 

algun símptoma, es quedarà a casa. 

Vos adjuntem a continuació un full de declaració responsable que haureu de 

signar i que portarà l’alumne al tutor o tutora el primer dia de classe. 

 

EIXIDES DEL CENTRE 

L’alumnat farà les eixides del centre per la mateixa porta des d’on han fet 

l’entrada i respectant l’horari d’eixida que s’adjuntarà a continuació segons el 

grup/classe. 

L’alumnat d’ESO i de 5è i 6è de Primària, eixirà directament al carrer per 

la porta corresponent. 

L’alumnat d’Infantil 4 i 5 anys, faran filera al seu lloc corresponent. Sols 

podrà entrar un adult per xiquet i per la porta del pati. Aquest es col·locarà davant 

de la filera del grup/classe del seu fill o filla, apegat a la tanca de ferro guardant 

SEMPRE la distància de seguretat. La tutora anirà enviant a l’alumne o alumna amb 

el seu familiar i ordenadament i guardant la distància correcta, eixiran per la porta 

del pati.  

L’alumnat d’Infantil 3 anys, esperaran asseguts a l’escaleta de la porta de 

fusta i el familiar, es col·locarà davant de l’escaleta on estarà el grup/classe del 

seu fill o filla, apegat a la tanca de ferro i guardant SEMPRE la distància de 

seguretat. La tutora anirà enviant a l’alumne o alumna amb el seu familiar i 

ordenadament i guardant la distància correcta, eixiran per la porta del pati.  
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L’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t de Primària, farà filera al seu lloc 

corresponent. Sols podrà entrar un adult per xiquet i per la porta del pati. Aquest 

es col·locarà dins del pati gran i a la zona delimitada per al grup/classe del seu fill o 

filla, guardant SEMPRE la distància de seguretat. La tutora anirà enviant a l’alumne 

o alumna amb el seu familiar i ordenadament i guardant la distància correcta, 

eixiran per la porta del pati.  

Els dies de pluja els alumnes eixiran tots per la porta de fusta, per classes 

segons l’ordre d’etapa educativa. Començarà 3 anys i continuarà 4 anys, 5 anys, 1r, 

2n, 3r i 4t de Primària. Els familiars (un per xiquet), esperaran al pati gran i aniran 

apropant-se segons vegen al seu fill o filla a la porta de fusta, en mig de l’escala 

d’entrada, preparat per eixir. L’alumnat de l’escoleta ho farà per porteria, on 

entraran els pares pel carreró fins la porta de l’aula, un per un i guardant la 

distància de seguretat.  

L’alumnat de 5è, 6è i ESO eixiran directes al carrer per la porta de 

porteria. 

 

TORNS DE PATI 

Cada grup classe tindrà els seus tors de pati. La informació pertinent se vos 

donarà en la tutoria trimestral. 

MENJADOR ESCOLAR 

L’alumnat s’organitzarà per poder menjar segons el grup de convivència 

estable al qual corresponga i es formaran dos torns de menjador. L’alumnat més 

menut menjarà abans i la resta ho farà al següent torn. SEMPRE es respectaran les 

mesures higièniques i de seguretat. 
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TUTORIES 

Durant el curs, les tutories seran totes telefòniques. Els diferents tutors i 

tutores estaran a la vostra disposició un dia per setmana, per atendre qualsevol 

dubte que pugueu tindre. 

Però veiem la necessitat de fer la primera tutoria del curs de manera 

presencial, per la qual cosa, se vos farà arribar una difusió, convocant-vos l’última 

quinzena del mes de setembre, a una tutoria presencial amb el tutor o tutora dels 

vostres fills i filles, la qual es farà al pati del col·legi, amb mascareta i asseguts en 

cadires prèviament desinfectades i col·locades segons la distància de seguretat 

establerta. 

En aquesta tutoria se vos informarà de tot allò imprescindible que creem 

necessiteu saber (grups de convivència estable, ús de mascaretes, higiene continua 

amb hidrogel en les entrades, eixides i durant l’activitat lectiva, desinfecció del 

material d’aula, formació  i informació a l’alumnat sobre el tema COVID, actuació 

front a una simptomatologia dins l’aula, torns de pati, torns de menjador, escola 

matinera, activitats extraescolars i complementàries, eixides trimestrals, telèfon 

d’ informació de Conselleria, Web aula segura.....) Els tutors i les tutores vos 

facilitaran tota eixa informació al mateix temps que vos transmetran la 

tranquil·litat que necessiteu tindre. 

 Sols ens queda donar-vos les gràcies, una vegada més pel vostre 

recolzament i comprensió. 

Serà un curs difícil, però junts ho aconseguirem. 

 


