INFORMACIÓ DEL PLA D’OBERTURA DE CENTRE- GUIA PRÀCTICAEstimades Famílies,
Aquest inici de curs 20-21 és diferent i és per això que us donem tota la informació
necessària per començar-lo no obstant tota la informació més detallada la trobareu en el
document extens del Pla d’Obertura de Centre (POC).

SEGURETAT
En els casos on la mascareta no és obligatòria, la família pot decidir si el seu fill/a l’ha
de portar o no ( dins de l’aula en grup estable o alumnes d’Educació Infantil).

EDUCACIÓ
INFANTIL

A l’educació infantil

els nens i nenes d’un mateix grup estable de

convivència poden relacionar-s’hi sense limitacions i, per tant i mentre
les condicions epidemiològiques ho permetin, només hauran

de

dur

mascareta quan comparteixin espai amb nens i nenes d’un altre
grup.

Malgrat

això,

si

les condicions

epidemiològiques

ho

requereixen, els nens i nenes, a partir de 6 anys, també hauran
de dur mascareta a l’aula

PRIMÀRIA

A l’educació primària els nens i nenes d’un mateix grup estable de
convivència poden relacionar-s’hi sense limitacions i, per tant i mentre
les condicions epidemiològiques ho permetin, només hauran

de

dur

mascareta quan comparteixin espai amb nens i nenes d’un altre
grup.

Malgrat

això,

si

les condicions

epidemiològiques

ho

requereixen, els nens i nenes, a partir de 6 anys, també hauran
de dur mascareta a l’aula

PERSONAL
DOCENT I NO
DOCENT

No és obligatòria en els grups estables.
Obligatòria pel personal que imparteix classes a diferents grups, quan
no formen part del grup de convivència estable i no es pugui mantenir la
distància d’1,5 metres

Requisits d’accés als centres educatius:
★ SIGNATURA DE LA DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT

★ Què heu de tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu?
Cap persona pot accedir al centre amb una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït
la temperatura amb antitèrmics.
L’alumnat més gran de 6 anys hi ha d’entrar amb la mascareta ben posada.
No s’hi pot entrar amb cap d’aquests símptomes:
Menor de 12 anys.

Febre o febrícula

Congestió nasal

Tos Dificultat per a respirar

Vòmits o diarrees

Mal de coll

Mal de cap Malestar

Dolor muscular

★ A MÉS, CAP PERSONA POT ACCEDIR-HI SI:
●

Està en aïllament per ser positiu de COVID-19.

●

Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic
de COVID-19. Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.

●

Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per
COVID-19.

HIGIENE DE MANS
Es tracta d’una de les mesures més efectives per a preservar la salut dels alumnes així com
del personal docent i no docent.
En infants, es requerirà rentat de mans:
●

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu

●

Abans i després dels àpats

●

Abans i després d’anar al WC (infants continents)

●

Abans i després de les diferents activitats (sortida/entrada de l’esbarjo, canvis
d’aula).

ORGANITZACIÓ DE CENTRE

HORARIS D’ENTRADA I SORTIDA

CURS

HORARI

P3

9’20 a 12’50h
15’00 a
16’30h

EINF A-B

ACOLLIDA

CURS

HORARI

ACOLLIDA

8’00 a 9’20h

3r

9’10 a 12’40h
14’50 a
16’20h

8’00 a 9’10h

9’00 a 12’30h
14’40 a
16’10h

8’00 a 9’00h

4t

9’00 a 12’30h
14’40 a
16’10h

8’00 a 9’00h

EINF C-D-E

9’10 a 12’40h
14’50 a
16’20h

8’00 a 9’10h

5è

9’10 a 12’40h
14’50 a
16’20h

8’00 a 9’10h

1r

9’10 a 12’40h
14’50 a
16’20h

8’00 a 9’10h

6è

9’00 a 12’30h
14’40 a
16’10h

8’00 a 9’10h

2n

9’00 a 12’30h
14’40 a
16’10h

8’00 a 9’00h

Entrades i Sortides
★ ENTRADA:Els alumnes seran recollits pel seu mestre tutor/a en el punt de trobada
del pati i aniran amb ell/a fins l’aula on realitzaran la desinfecció de mans.
○ Només un acompanyant a P3 durant l’adaptació.
○

Les famílies no podran accedir al centre.

★ Tots els cicles tindran un recorregut marcat a terra que els guiarà fins les aules.
CURS

HORARI

P3

9’20 a 12’50h
15’00 a
16’30h

EINF A-B

EINF C-D-E

ENTRADA

CURS

HORARI

ENTRADA

Vestíbul

3r

9’10 a 12’40h
14’50 a
16’20h

Porta gran
C/ Maresme

9’00 a 12’30h
14’40 a
16’10h

Vestíbul

4t

9’00 a 12’30h
14’40 a
16’10h

Porta gran
C/ Maresme

9’10 a 12’40h
14’50 a

Vestíbul

5è

9’10 a 12’40h
14’50 a

Porta petita
C/ Maresme

16’20h

16’20h

1r

9’10 a 12’40h
14’50 a
16’20h

Porta gran
C/ Maresme

2n

9’00 a 12’30h
14’40 a
16’10h

Porta gran
C/ Maresme

6è

9’00 a 12’30h
14’40 a
16’10h

Porta petita
C/ Maresme

★ SORTIDA
○ Recollida dins del centre només 1 persona amb mascareta i distància de
seguretat

○

- Infantil: Les famílies que estiguin a la porta per recollir els infants seran
avisades per la persona encarregada perquè entrin esglaonadament segons
la lletra de la classe.Hauran de portar la mascareta i sortir del centre amb
agilitat. Només pot accedir al centre una persona per alumne.

○

-Primària: Els alumnes estaran al punt de recollida assignat per cicle, només
pot accedir al centre una persona per alumne.
■ Recomanació que l’alumnat de cicle superior surti sol i esperi el familiar fora
de l’escola.

■

Els germans que surten a 1r torn no poden anar a buscar a germà de 2n
torn.

★ PUNTS DE RECOLLIDA

CURS

ENTRADA

CURS

ENTRADA

P3

Vestíbul

3r

Porxo

EINF A-B

Vestíbul

4t

Porxo

EINF C-D-E

Vestíbul

5è

Pista

1r

Pati de sorra

6è

Pista

2n

Pati de sorra

★ Protocol de neteja
A totes les entrades al centre hi haurà una taula amb un gel per desinfectar-se. Dins de
cada aula hi haurà gel hidroalcohòlic. Aquesta informació queda més ampliada en el Pla
d’Obertura de Centre.

Material
Educació Infantil
➢ La bata es portarà només el dia d’art.
➢ Una cantimplora que anirà cada dia a casa per ser desinfectada.
➢ Una estovalla petita per protegir la taula a l’hora d'esmorzar.
Educació Primària
➢ Estoig tipus bossa, no es permeten els estoigs de 2 o 3 pisos.
➢ Una bossa de roba, tipus esmorzar, amb nansa
per guardar la
mascareta, el gel, un paquet de mocadors i una mascareta de recanvi.
➢ Una cantimplora que anirà cada dia a casa per ser desinfectada.
➢ Una estovalla petita per protegir la taula a l’hora d'esmorzar.

Famílies
Per evitar la circulació innecessària per el centre, queden limitades les entrades i sortides.
Les famílies ja no podran acompanyar ni acomiadar als infants a l’autocar en cas de sortida,
per evitar contacte amb gent externa al seu grup de referència.

Educació Infantil: Només podrà acompanyar un únic familiar a l’infant en l’entrada i sortida
i cas d’entrevista amb tutor/a, Equip directiu o recollida de l’infant a l’hora de sortida
Educació Primària: Només podrà entrar al centre en cas d’entrevista amb tutor/a, Equip
directiu o recollida de l’infant a l’hora de sortida. Cal recordar que només podrà entrar un
únic familiar i sempre fent ús de la mascareta.
Menjador:Les consultes amb la responsable del menjador es faran per correu electrònic,
telèfon o demanant una cita prèvia.

