
ALTRES INFORMACIONS...

Quan s'hagi signat el permís perquè els germans grans puguin sortir
amb els petits, caldrà que  els aneu a buscar tots dos a la porta per on
surt el germà petit. 
Les entrades les farà tothom per la seva porta assignada.
El pati l'hem dividit en 8 espais, cada setmana hi anirà un grup estable
en dues franges horàries i cada setmana canviaran d'espai. 
Cada grup estable (és cada grup classe) tindrà el seu material de joc.
Disposem d'un protocol Covid-19 i una sala d'aïllament   per tal
d'esperar a que   vingueu a buscar l'alumnat que presenti algun dels
símptomes abans esmentats.
Per cada grup estable només hi passaran de 3 a 5 mestres com a
màxim, la vostra mestra ja us informarà.
Trobareu a la pàgina web  del centre (dins de l'apartat documents) el
Pla d'Organització per a l'Obertura al Setembre.
Enguany per normativa, no es rentaran les dents al menjador ni es farà
migdia a 3 anys.

Portar el full signat de la declaració de responsabilitat que
trobareu a la web de l'escola.
Si l'alumnat presenta  aquests símptomes (febre o febrícula,
tos, dificultat per respirar, congestió nasal, mal de coll,
mal de panxa, vòmits, diarrea, malestar, o dolor muscular)
eviteu portar-lo a l'escola, però truqueu per avisar a l'escola i
poseu-vos en contacte amb el vostre CAP de referència.
Cal que prengueu la febre a casa per tal d'evitar que
l'alumnat vingui i hagi de tornar cap a casa.
A l'escola es pendrà la febre al canell i  l'alumnat es rentarà
amb gel hidroalchòlic abans d'entrar a cada mòdul al matí i
al migdia. Es rentaran les mans amb aigua i sabó mínim, 6
vegades al dia.
Per entrar caldrà portar la mascareta posada de 3 anys a
6è (inclòs l'acompanyant de 3 anys).
De 6 a 12 anys (fins nou avís) s'ha de portar la mascareta
posada tota la jornada escolar.
Portar una ampolleta d'aigua reutilitzable amb el nom.
Portar una capsa de mocadors de paper de 3 anys a 6è.
Entrar puntuals i per la porta que us han fet saber les 
mestres a través d'un vídeo.  Trobareu cartells penjats a fora
per tal de recordar per on han d'entrar, per a quina banda i a
quina hora. Us demanem respectar molt els horaris.
Eviteu fer aglomeracions de famílies a fora de l'escola.
Les portes es tancaran a les 9:05h/ 12:35 i a les 15:05/16:35h.
Si per urgència heu d'arribar més tard d'aquestes hores,
caldrà que truqueu al timbre de la porta de l'hort, C/Bon dia.
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