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COMUNICACIÓ A LES FAMÍLIES DEL CEIP L’HORTA (07/09/2021)

Estimades famílies, us donem la benvinguda al nou curs escolar 2021-2022. Com ja sabeu aquest curs

continuarem amb la majoria de les mesures anti-covid del curs anterior. Per tal d’aclarir dubtes i, inclòs

també al Pla de Contingència del Centre, anem a tindre diferents reunions virtuals d’inici de curs els

propers dies i setmanes. Cada tutora o tutor us convocarà a través dels diferents grups de Telegram.

➢  REUNIONS VIRTUALS D’INICI DE CURS.

Les reunions de tutoria d'inici de curs es van a realitzar de manera telemàtica a través de  la

plataforma JITSI-MEET.  Podeu descarregar  l’aplicació o  entrar  directament  a  la  pàgina  web

https://meet.jit.si/ i entrar en la sala: Hortafamilia 

➢ Cada tutora o tutor us convocarà a través dels diferents grups de Telegram.

➢  ORGANITZACIÓ DEL CENTRE.

Degut  a  la  situació  de la  COVID 19,  i  seguint  les  indicacions  de la  Conselleria  de Sanitat  i  de  la

Conselleria d’Educació, hem de tindre en compte alguns canvis als aspectes organitzatius, inclosos al

Pla de Contingència del Centre. Es van a flexibilitzar les entrades i eixides, temps de pati i de menjador,

almenys fins que dure aquesta situació de pandèmia. Per tant:

➢ ENTRADES I EIXIDES DEL CENTRE:

El centre consta de tres portes principals d'accés, la porta del  carrer Catarroja  i la porta de

vianants i la porta del gimnàs, ambdues del carrer Partida de San Joaquim (front al camp de

futbol). Degut a les necessitats, en aquest curs, es van a habilitar les tres portes per a l'entrada

i/o l’eixida del centre.

L'alumnat d'educació infantil entrarà i eixirà  pel carrer Partida de San Joaquim en diferents

horaris. L'horari serà el següent:

➢  ENTRADA INFANTIL

I5 anys: 8:50h porta principal Partida San Joaquim

I4 anys: 8:55 h porta principal Partida San Joaquim        

I3 anys: 9:00 h porta principal Partida San Joaquim     

I2 anys: 9:05h porta principal Partida San Joaquim    

*Durant el període d’adaptació de l’alumnat de 2 i 3 anys s’entrarà de manera escalonada i

per grups segons el pla d’acollida d’infantil. Entrarà un membre de la família fins a l’accés

de l’aula.

https://meet.jit.si/
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➢ EIXIDA INFANTIL  

JUNY/SETEMBRE                                                                      OCTUBRE a MAIG

I5:  12:50 h (porta gimnàs)                                                MATÍ                 VESPRADA         

I4 : 12:50 h (porta principal)                                         I5:      12:45 h              16:20 h

I2 i I3: 12:55 h (arreplegar a l’aula verda)                    I4:      12:45 h              16:20 h

                                                                                  I2 i I3:      12:45 h              16:25 h *entra un

membre per família a l’aula verda

ENTRADA PRIMÀRIA

L'alumnat d'educació primària entrarà per la porta del  carrer Catarroja en diferents horaris i aniran

directament a les aules sense fer fileres per les portes i escales corresponents:

● 1r primària entrarà a les 8:55h i accediran a les seues aules per la porta del porxe del gimnàs.

●  2n primària a les 8:55h i accediran a les seues aules per la porta del porxe del gimnàs o per

l’escala d’emergència de l’aula de música, segons corresponga.

● 3r de primària entrarà a les 8:55h i accediran a les seues aules per l'escala d'emergència del

porxe.

● 4t primària a les 9:00 i accediran a les seues aules per l'escala d'emergència del porxe.

● 5é de primària entrarà a les 9:00 i accediran a les aules per la porta principal d'accés a l'edifici de

primària.

● 6é de primària entrarà a les 9:00 i accediran a les aules per la porta principal d'accés a l'edifici de

primària. Excepte 6A que entrarà per la porta del porxe del gimnàs.

E  IXIDA   PRIMÀRIA  

Les eixides també seran escalonades, l'alumnat que es quede al menjador es quedarà a la seua aula i

els que marxen a casa eixiran de la següent manera:

 EIXIDA PRIMÀRIA

JUNY/SETEMBRE                                                       OCTUBRE a MAIG

                                                                                MATÍ                            VESPRADA

1r , 2n i 3r:  12:55 h                                                  12:40 h                                  16:25 h

 4t  , 5é i 6é : 13:00 h                                              12:45 h                                  16:30 h

                                                                                

(*) les eixides dels grups seran en ordre de menor a major.

(*)durant les entrades hi haurà professorat de guàrdia per a ajudar i indicar a l’alumnat.

Qualsevol dubte serà aclarit per les tutores i per l'equip directiu a les diferents reunions.

Moltes gràcies i ànims per a tota la Comunitat Educativa de L’Horta !!!

                                                    L'Equip Directiu.
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COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL CEIP L’HORTA (07/09/2021)

Estimadas familias, os  damos la bienvenida al nuevo curso escolar 2021-2022. Como ya  sabéis este

curso continuaremos con la mayoría de las medidas anti-covid del curso anterior. Para aclarar dudas y,

incluido también al Plan de Contingencia del Centro,  vamos a tener diferentes reuniones virtuales de

inicio de curso los próximos días y semanas. 

➢ REUNIONES VIRTUALES DE INICIO DE CURSO.

Las reuniones de tutoría de inicio de curso se van a realizar de manera telemática a través de la

plataforma JITSI-MEET.  Podéis descargar  la aplicación o entrar directamente a la página web

https://meet.jit.si/ y entrar en la sala: Hortafamilia.

➢ Cada tutora o tutor os convocará a través de los diferentes grupos de Telegram. 

➢ ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.

Debido a la situación del COVID 19, y siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Sanidad y de la

Conselleria de Educación, debemos tener en cuenta algunos cambios  en los aspectos organizativos,

incluidos al Plan de Contingencia del Centro. Se van a flexibilizar las entradas y salidas, tiempo de patio

y de comedor, por lo menos hasta que dure esta situación de pandemia. Por tanto:

➢ ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO:

El centro consta de tres puertas principales de acceso, la puerta de la calle Catarroja, la puerta

de peatones y la puerta del gimnasio, ambas  de la calle Partida de San Joaquín (frente al

campo de fútbol). Debido a las necesidades, en este curso, se van a habilitar las dos puertas

para la entrada y la salida del centro.

El alumnado de educación infantil  entrará y saldrá por la puerta de la calle Partida de San

Joaquín en diferentes horarios. El horario será el siguiente:

➢ ENTRADA INFANTIL  

I5 anys: 8:50h puerta principal Partida San Joaquim

I4 anys: 8:55 h puerta principal Partida San Joaquim        

I3 anys: 9:00 h puerta principal Partida San Joaquim     

I2 anys: 9:05h puerta principal Partida San Joaquim    

➢ SALIDA INFANTIL  

JUNY/SETEMBRE                                                                      OCTUBRE a MAIG

I5:  12:50 h (puerta gimnasio)                                         MATÍ                 VESPRADA         

I4 : 12:50 h (puerta principal)                                         I5:      12:45 h              16:20 h

I2 i I3: 12:55 h (arreplegar a l’aula verda)                      I4:      12:45 h              16:20 h

                                                                                  I2 i I3:      12:45 h              16:25 h *entra un

membre per família a l’aula verda

https://meet.jit.si/
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➢ ENTRADA PRIMÀRIA  

El alumnado de educación primaria entrará por la puerta de la calle Catarroja en diferentes horarios

e irán directamente en las aulas sin hacer filas por las puertas y escaleras correspondientes:

● 1r primaria entrará a las 8:55h y accederán a sus aulas por la puerta del porche del gimnasio. 

● 2n primaria a las 8:55h y accederán a sus aulas por la puerta del porche del gimnasio o por la

escalera de emergencia del aula de música, según corresponda 

● 3r de primaria entrará a las 8:55h y accederán a sus aulas por la escalera de emergencia del

porche.

● 4t primaria a las 9:00h y accederán a sus aulas por la escalera de emergencia del porche.

● 5é de primaria entrará a las 9:00 y accederán a las aulas por la puerta principal de acceso al

edificio de primaria.

● 6é de primaria entrará a las 9:00 y accederán a las aulas por la puerta principal de acceso al

edificio de primaria. Excepto 6A que entrará por la puerta del porche del gimnasio.

SALIDA   PRIMARIA  

Las salidas también serán escalonadas, el alumnado que se quede al comedor se quedará a su aula y

los que marchen a casa saldrán de la siguiente manera:

SALIDA PRIMARIA

JUNY/SETEMBRE                                                       OCTUBRE a MAIG

                                                                                MATÍ                            VESPRADA

1r , 2n i 3r:  12:55 h                                                  12:40 h                                  16:25 h

 4t  , 5é i 6é : 13:00 h                                              12:45 h                                  16:30 h

(*) las salidas de los grupos serán en orden de menor a mayor.

(*) durante las entradas habrá profesorado de guardia para ajudar e indicar al alumnado.

Cualquier duda será aclarada por las tutoras y por el equipo directivo a las diferentes reuniones.

Muchas gracias y ánimos para toda la Comunidad Educativa de L’Horta !!!

El Equipo Directivo.


