
PLA D'ORGANITZACIÓ DE CENTRE CURS 20-21



ENTRADES I SORTIDES

Obligatorietat  de dur la mascareta posada fins
arribar a l'aula a Primària.

Només es pot accedir sense símptomes compatibles amb
Covid-19, sense haver estar en contacte amb positiu i sense
estar en aïllament.

Llocs per fer fila marcats per a cada grup estable. 

Distància de 2 metres entre files de diferents grups estables. 

Control de temperatura i desinfecció de mans a l'entrada. 

EDIFICI PLAÇA
P3 i P4:

Porta Infantil

9:00-12:30
15:00-16:30HORARIS

P5, 1r i 2n:
Porta

Principal

EDIFICI AVINGUDA
3r A, 4t i 5è A:

Principal
3r B i 6è:

Reixa

5è B: Bitlles



Cal venir amb les mans netes.

RENTAT DE MANS

Hi haurà sabó i paper per eixugar-se a tots els lavabos i piques.

Es requerirà a l'alumnat:
A l'entrada i la sortida del centre
Abans i després de menjar
Abans i després d'anar al lavabo 
En acabar l'esbarjo. 

ÚS DE MASCARETA
De 1r a 6è han de dur la mascareta en el moment d’accedir al centre i
fins que arribin a la seva aula. Si les condicions epidemiològiques ho
requereixen, a partir de 6 anys també serà obligatòria dins l'aula.
Bossa o funda de paper per guardar la mascareta.
Als passadissos i lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen
puntualment amb altres grups estables.



Tot el personal anirà amb mascaretaAULA
Ventilació mínim 3 cops al dia durant
mínim 10 minuts

Motxilla a la cadira amb ampolla d'aigua i esmorzar

A Primària, també hi duran una mascareta de recanvi

A partir de 3r, cal que portin una ampolla de gel
hidroalcohòlic per a ús individual

No s'ha de portar tovalloles ni gots

Material d'ús individual (si es comparteix,
es desinfecta)

Les aules per on passen diferents grups
estables es desinfecten entre grup i grup



ESBARJO
Els alumnes esmorzen dins l'aula

A Primària, portaran mascareta des de
l'aula fins a la zona assignada

PATIS PER
ZONES Incloent la

plaça a Cicle
Inicial

Incloent la pista i
les zones davant

l'entrada a
l'avinguda

Cada grup
estable té

assignada una
zona



MENJADOR
Es mantindran els
grups estables

No es rentaran dents ni
portaran tovallola ni necesser

LAVABO
Es desinfecta dos
cops al dia

La majoria de lavabos
són per un sol grup
estable

Al pati, portaran mascareta a
partir de 6 anys i es podran
barrejar

Els compartits es desinfecten entre grup i grup

Cada grup estable d'Infantil
estarà a la zona de pati que té
assignada



Escola Arnau Berenguer - El Palau d'Anglesola


