Pla obertura Setembre
P4 B
HORARI I ENTRADES:
L'entrada i sortida dels alumnes a l'escola es realitzarà de manera
esglaonada, en franges de 10 minuts i per 5 portes d'accés:
- Porta principal (A). Av. Ponent, 12.
- Porta pati (B). Porta del carrer Graver. Davant de la pista de futbol.
- Porta parquing (C) porta habilitat pel parquing de cotxes.
- Porta edifici educació infantil. (D) Porta al carrer Graver. Darrere
l'edifici d'educació infantil.
- Porta Punt Edu. (E). Porta al carrer Graver, per accedir a Punt Edu.

HORARI I PORTA D'ACCÉS P4 B:
Matí: 9.00h - 12.30h Tarda: 15.00h - 16.30h
Porta d'accés: Porta principal. Av. Ponent, 12 (A)

ORGANITZACIÓ DE GRUPS ESTABLES
A l'escola tenim 17 grups d'alumnes, repartits per nivells i classe (A i
B). Cada grup d'alumnes es considera grup estable i té assignats un
mestre tutor i un mestre de reforç que setmanalment està a un curs.
(una setmana A, una setmana B).
El grup estable té una aula assignada on realitza totes les activitats.
MESTRES DEL GRUP:

Tutora: Estela i Maria
Reforç: Alba
ORGANITZACIÓ D'AULA
L'organització de l'aula ha de ser d'1m de distància entre cadira i
cadira.
Es poden fer dinàmiques d'aula amb el grup estable on no és
necessària aquesta distància.

ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI D'ESBARJO
El pati s'ha dividit en 9 espais i s'han marcat 3 franges horàries de
pati.
Cada grup estable té assignat un espai cada setmana. Durant el
temps d'esbarjo diferents grups estables no poden compartir espai
ni joc.

MATERIAL:
El material ha de ser el més individual possible. Dins el grup estable
es pot utilitzar material comú, prèvia neteja de mans i desinfecció
del material posteriorment.
- Els alumnes ha de portar una ampolla d'aigua d'ús individual.

ALTRES ACTIVITATS:
Durant l'horari lectiu, les activitats es realitzaran a l'aula assignada o
al pati.
L'educació física o la psicomotricitat es realitzarà a l'exterior, sempre
que sigui possible per la climatologia.
Els alumnes de CM i CS utilitzaran una vegada a la setmana l'aula Punt
Edu per treballar amb ordinadors.

NORMES D'ACTUACIÓ:
- En aquests moments, la mascareta és obligatòria per als alumnes
majors de 6 anys a la nostra regió sanitària. El Departament de Salut es
l'encarregat d'avisar si hi ha canvis.
-A l'accedir al centre, els alumnes hauran de posar-se gel i se'ls prendrà
la temperatura.
- Les finestres i portes de les aules estaran obertes, sempre que sigui
possible. Quan no pugui ser així, es ventilarà 3 vegades al dia durant 10
minuts.
- Cada curs té un lavabo assignat.
- Durant l'horari escolar, els alumnes hauran de netejar-se les mans un
mínim de 5 vegades. Cal fer-ho abans de menjar, al sortir la pati, a
l'anar al lavabo, al compartir material comú...
- Cada aula disposa de gel hidrològic per poder utilitzar.
- Si un mestre o qualsevol persona no pertany al grup estable i ha
d'intervenir a l'aula, ho ha de fer amb mascareta i repectant la
distància de seguretat (1,5m).
- Les reunions amb les famílies i entrevistes es realitzaran via
telèfonica o videoconferència. En casos excepcionals, es realitzarà
presencialment amb cita prèvia.
- Per posar-se en contacte amb secretaria o direcció cal fer-ho via
telefònica. En cas de ser necessari fer-ho presencialment, cal demanar
cita prèvia.

PLA DE NETEJA:
S'ha establert un pla de neteja amb l'ajuntament, segons la normativa
de neteja d'espais.
Cal netejar els espais abans i després d'utilitzar-los diferents grups
estables.
El material comú que s'utilitzarà en el dia a dia de l'aula el netejaran els
mestres i alumnes.

MENJADOR:
Els alumnes que es queden al menjador han de seure amb el seu grup
estable a la mateixa taula.
S'han establert 3 torns de menjador, amb neteja i ventilació de 10
minuts entre els diferents torns.

ACOLLIDA:
L'AMPA ofereix servei d'acollida des de les 7.45h fins que l'alumne
entra a l'aula.
Es realitzarà al menjador i al gimnàs. Els alumnes hauran de portar
mascareta (a partir de 6 anys) i complir les mesures de distància de
seguretat entre ells.
Per a les famílies amb germans que entren a l'escola en diferents
franges horàries i no assisteixen a acollida matinal, s'oferirà acollida
de germans, podent entrar a la mateixa hora.
Seran atesos pel mestre a la seva aula corresponent.
Caldrà notificar a l'escola la necessitat d'aquesta acollida (s'enviarà
formulari).

EXTRAESCOLARS:
L'AMPA ofereix diferents extraescolars.
En el cas d'utilitzar diferents espais de l'escola hi haurà neteja
abans i després de ser utilitzats.

PROTOCOL D'ACTUACIÓ:

- Cal signar una declaració responsable . S'enviarà per correu.
- Un alumne no ha d'assistir al centre, en cas de tenir algun d'aquests
símptomes: febre o febrícula,tos, dificultat per a respirar, mal de coll,
congestió nasal, vòmits o diarrees, mal de cap, malestar
dolor muscular, ni tenir una temperatura superior a 37,5º o haver-la
reduït amb antitèrmics.
Les famílies no poden accedir al recinte escolar. L'entrada i sortida dels
alumnes es farà per la porta assignada. Un mestre els acompanyarà.

Procediment d'actuació davant un possible cas de COVID al grup estable:
En cas que hi hagi un possible cas d'un alumne, se l’haurà de portar a
un espai separat, d´ús individual i ben ventilat. (despatx cap
d'estudis).
El docent que l’acompanyi ha de posar-se mascareta i també se li
haurà de posar a l’infant, si és més gran de 2 anys.
Des del centre educatiu s’avisarà a la família perquè es posin en
contacte amb el seu CAP i vingui a recollir a l'alumne.
Si els símptomes apareixen fora de l’escola, heu de contactar amb el
CAP de referència -o CUAP si és fora de l’horari d’aquest-.
En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a se li fa
una prova PCR al més aviat possible.
Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a i els seus
convivents (família) han de fer l’aïllament domiciliàri.
El grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera
del resultat de la prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els
membres del grup (inclosos els germans).
Elements de decisió per establir aïllaments en funció del resultat
d’una prova PCR a un alumne/a o docent
RESULTAT POSITIU EN UN O MÉS MEMBRES D’UN GRUP
Un resultat positiu es comunicarà a través del centre de salut.
Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret.
La resta de grups no ho són.
Per tant, tot el grup ha de fer aïllament domiciliari durant 14 dies
després del darrer contacte amb el cas positiu.
S’ha de fer una prova PCR a tots els membres d’aquest grup.
El resultat negatiu d’un membre del grup no eximeix de la necessitat
de mantenir l’aïllament durant 14 dies, que és el període màxim
d’incubació del virus.
La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit ingrés
hospitalari) ha de mantenir l’aïllament domiciliari durant almenys 10
dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin passat almenys 72
hores des que no té cap símptoma.

PLA D'ACOLLIDA DE L'ALUMNAT DE P3
Donada la situació sanitària actual, aquest curs cal prendre unes
mesures especials .
Tot i que l'entrada de les famílies a l'escola queda prohibida, per
tal de facilitar l'adaptació dels alumnes, les famílies de P3 podran
entrar els primers dies.
Per fer-ho hauran de seguir les mesures sanitàries pertinents:
- Només pot entrar un acompanyant per alumne.
- L'acompanyament es realitzarà al pati de l'escola.
- La persona acompanyant només pot tenir contacte amb le seu
infant, i complir la mesura de seguretat de 1,5m amb la resta de
persones de la classe.
- A l'accedir al centre, la persona acompanyant ha de fer-ho amb
mascareta i ha de netejar-se les mans.

El pla d'obertura del centre el podeu trobar a la web de
l'escola
https://agora.xtec.cat/ceip-la-rosella-rossello/
Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb l'escola
al telèfon
973730306 o per correu electrònic al
c5004000@xtec.cat

