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Entrades i sortides
Comunitat de petits (3,4 i 5 anys)
Els infants de 3 anys podran entrar fins a la porta de la seva aula 
acompanyats d'un adult, que porti mascareta i respectant la 
distància de seguretat.
Els alumnes de 4 i 5 anys entraran amb les mestres.

Primària (comunitat de mitjans i grans)
Els nens i nenes hauran d’entrar sols a l’escola i hauran de dur la mascareta fins que 
arribin a l’aula. Les mestres els esperaran a la porta corresponent d'entrada, per pujar 
de manera esglaonada i per diferents accessos. 

Secundària (comunitat de joves)
Els professors els esperaran a la porta assignada per entrar, i demanant la màxima 
puntualitat 
Hauran de portar mascareta tota la jornada escolar.
Entraran a les aules per accessos separats.

Us demanem màxima puntualitat i celeritat. 

Agrupaments
Baixen  les ràtios del grup classe i ampliem el nombre de 
grups. 
Aquests grups no es barrejaran entre ells.
Cada comunitat tindrà uns mestres assignats estables.
Dins del grup estable, caldrà fer ús de la mascareta, excepte petits.

Adaptacions de les metodologies
El fet de no poder barrejar grups estables, condicionarà la manera de fer de l’escola. 
Tot i això, ens hem organitzat per mantenir l’esperit innovador i de metodologies 
avançades del til·ler, donant cabuda a les diferents activitats en un nou format. 
Aquesta nova realitat ens la volem prendre no com una dificultat, sinó com una 
oportunitat per créixer i seguir millorant.

Mesures higiènico- sanitàries 
Rentat de mans i gel hidroalcohòlic en diferents moments del dia, 
que s'inclouran com a activitat d'aula, especialment abans i 
després dels àpats i després d’anar al lavabo, entre altres.
Mascareta per a l’alumnat.
Distància de seguretat d’1,5 m.
Ventilació dels espais de manera permanent i segons l'estació, 
com a mínim tres cops al dia.
Neteja i desinfecció dels espais de manera sistematitzada i el material 
d’ús comú.

Prevenció
Comproveu, abans de sortir de casa, que els infants no presentin 
qualsevol d’aquests símptomes (si dubteu, truqueu als serveis 
mèdics):
- Febre o febrícula
- Tos
- Dificultat per respirar
- Congestió nasal
- Mal de gola
- Mal de panxa
- Vòmits o descomposició
- Malestar o dolor muscular

Serveis
Mantenim els serveis de menjador (pendent d’organització definitiva en funció dels 
espais disponibles i les orientacions sanitàries), així com els serveis d’acollida, casal i
extraescolars (gestionats pel CEM).

Moltes gràcies!
Institut Escola  El Til·ler
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