
ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA.

Grups de convivència estables: cada grup-classe esdevé un grup estable on format per alumnat
del seu nivell i el tutor/a, ús de mascareta no obligatori variable segons situació epidemiològica.

Caldrà fer servir mesures de protecció en contacte amb altres grups estables (entrades i sortides,
desplaçaments dins del centre,...), especialistes i altre personal del centre.

Establim Pla per possible confinament parcial o tancament del centre.

GRUP D'ALUMNES - MESTRES I ESPAIS.

Cada grup d'alumnes tindrà un/a mestre de referència (tutor/a) i un espai de referència (la seva aula).
Evitarem els desplaçaments pel centre però mantindrem les especialitats.

Continuem amb les línies de treball del nostre Projecte Educatiu i aprofitarem la situació per potenciar
la cultura digital, l'autonomia, la promoció de la salut i el suport emocional.

Sectorització d'espais, com el pati o el menjador, per un ús compartit de grups estables. 

HORARIS - ENTRADES I SORTIDES.

Hi haurà diferents torns i accessos depenent del grup-classe (grup estable).

Educació Infantil (A-B-C): PORTA PRINCIPAL - 9.25h a 9.35h* / 13h / 15h / 16.25 a 16.35h*
(A-9.25h, B-9.30h, C-9.35h) i (A-16.25h, B-16.30h, C-16.35h)
1r-2n: PORTA PRINCIPAL - 9.15h /13h / 15h / 16.15h
3r-4t: PORTA PISTA - 9.15h /13h / 15h / 16.15h
5è-6è: PORTA PISTA - 9.25h / 13h / 15h / 16.25h
Preguem puntualitat. Caldrà seguir totes les mesures de protecció establertes, utilitzant
mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat.

En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i han de complir
rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als
accessos al centre educatiu i no accedint al recinte.

ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE
CAS DE COVID-19.

Posem a disposició el Pla específic per actuar en cas de detectar un possible cas de Covid-19 a
l'escola. Les principals actuacions seran:
- Portar a un espai separat d'ús individual l'alumne i col·locar una mascareta quirúrgica.
- Contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.
- En cas de presentar símptomes de gravetat, trucar també al 061.

 No assistir al centre en cas de simptomatologia compatible amb la Covid-19.

PLA
D'ORGANITZACIÓ

2020-2021

VENTILACIÓ - NETEJA I DESINFECCIÓ.

Seguretat, salut i equitat.

Promoció de la salut i suport emocional.

Dos accessos i esglaonades. 

08016173 - CASTELLVÍ DE ROSANES

In tensi f icació  de les  mesures i  recursos de nete ja ,  vent i lac ió  i  desinfecció.
Posem a d isposic ió  e l  P la  especí f ic  de  vent i lac ió ,  nete ja  i  desinfecció  de l 'escola.

Escola Mare de Déu de Montserrat

INDICACIONS ACTUALITZABLES SEGONS INDICACIONS DEL DEPARTAMENT I  EL  PROCICAT.


