
Es farà arribar a les famílies  el full oficial de declaració responsable i una llista de

comprovació de símptomes compatibles amb la COVID 19. Les famílies evitaran portar

l'alumne a l'escola en cas que presenti un o més d'aquests símptomes. 

Els alumnes hauran de portar sempre la mascareta (excepte al seu grup estable quan la

situació de la pandèmia en la nostra regió sanitària així ho permeti). 

Sempre es prendrà la temperatura als alumnes quan entrin a classe.

Caldrà rentar-se les mans abans i després d'assistir al centre / àpats / anar al WC.

Es ventilaran amb freqüència els espais utilitzats. 

CURS 2020-2021 : EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Mantindrem l'horari habitual (8:55-12:55/14:55-16:55).

Els alumnes podran entrar al centre entre 8:45-8:55 i 14:45-14:55. Un mestre del centre o

un membre del PAS vigilarà l'accés durant aquesta franja horària. 

Entrades habilitades :

Cicle Inicial : pati de davant (accés pel pati de p3)

Cicle Mitjà : porta de la pineda

Cicle Superior : porta del carrer pins

Els alumnes s'hauran d'esperar a la zona delimitada pel seu grup estable. Els mestres

els recolliran  a les files .

Les famílies evitaran entrar a l'escola i es recomana un sol acompanyant per alumne. 

En cas de pluja es faran files als porxos (cicle inicial) o al pavelló (cicle mitjà i superior)

Hi haurà servei de menjador, establint un sistema de torns i espais delimitats per

l'esbarjo posterior. 

El centre durà a terme només les extraescolars (organitzades per l’AMPA i l’Espai de

música) que garanteixin les mesures sanitàries, higièniques i de seguretat

Cada grup tindrà un espai referent (aula) i s'evitarà la mobilitat dels alumnes. 

L'esbarjo es realitzarà en l'horari habitual, però sectoritzant els espais (una zona per

cada grup estable)

El mestre acompanyarà els alumnes al pati i els recollirà.

Quan s'utilitzi un espai diferent a l'habitual, aquest serà desinfectat i ventilat

adequadament.

El pla d'organització considera hipotètics escenaris de virtualitat. 

S'assessorarà a les famílies en l'ús de les eines digitals utilitzades (entorn gsuite,

classroom i snappet).

Es crearà un classroom per cada classe.

Es farà una proposta de tasques setmanal.

Es realizaran videotrucades amb tutors i especialistes.

D'acord amb la situació sanitària del moment decidirem quina tipologia de sortides fem

(prioritzant les d'àmbil local) i es valorarà la possibilitat de realitzar colònies escolars.

El pla d'organització inclou:

 -Pla de ventilació, neteja i desinfecció

- Pla d'actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19.

Organitzarem els grups d'alumnes segons els criteris habituals (els mateixos grups-

classes).

L'equip docent serà estable, format per 2-4 mestres segons el curs. 

Les reunions de pares es realitzaran abans de començar les classes i seran virtuals .

El seguiment amb les famílies es farà preferentment per telèfon, correu electrònic i

videoconferència. En cas de ser presencial, sempre amb cita prèvia, caldrà mantenir

les mesures de seguretat.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

ORGANITZACIÓ D'HORARIS I GESTIÓ D'ENTRADES I
SORTIDES1

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

Augment d'hores dedicades a treball per projectes.

Espais d'aprenentatge (per curs) : "Descobrim" i "Competència Digital". 

NO es barrejaran alumnes per cursos o cicles.

ORGANITZACIÓ DE GRUPS D'ALUMNES I MESTRES

PLA DE TREBALL EN CAS DE CONFINAMENT

ORGANITZACIÓ D'ESPAIS

RESUM D'INFORMACIONS IMPORTANTS INCLOSES AL PLA D'ORGANITZACIÓ .
EL PLA D'ORGANITZACIÓ APROVAT PER INSPECCIÓ I EL CONSELL ESCOLAR ES POT CONSULTAR A LA

PÀGINA WEB DE L'ESCOLA.
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MENJADOR I EXTRAESCOLARS7

MESURES D'HIGIENE I SEGURETAT8

ALTRES INFORMACIONS9


