Full Informatiu

Punts a tractar:

1) Entrades i sortides (Horaris)
2) Material Específic
3) Altres actuacions
4) Altres consideracions i calendari escolar
5) Protocol de possible cas COVID19

1- Entrades i sortides.
• En accedir al centre es prendrà cada dia mesura de la temperatura de tots els alumnes.
El centre disposa de termòmetres a distància per a realitza-ho simultàniament als 4
accessos.
• Si algun alumne presenta febre no se’l permetrà accedir al centre i es demanarà al
familiar que el porti al CAP i li facin un reconeixement.
• Si els símptomes apareixen dins l’escola primer de tot se l’aïllarà. Des del centre es
trucarà als familiars perquè el/la vinguin a buscar i es posin en contacte, al més aviat
possible, amb el CAP. Si els símptomes són greus des del centre es truca al 061 i
s’avisa d’aquest fet.
• Si els símptomes apareixen fora de l’escola, cal de contactar amb el CAP de referència
-o CUAP si és fora de l’horari d’aquest-. Si es visita un servei mèdic privat la recollida
de contactes no es podrà fer en el moment de la sospita clínica. Serà el professional
sanitari qui haurà d’alertar el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial de
referència quan es constati el resultat positiu.
En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li fa una
prova PCR al més aviat possible.
• Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent i els seus familiars
han de fer l’aïllament domiciliari.
• El grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la
prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del grup (inclosos els
germans).
• No es permetrà sota cap concepte l’accés de familiars al centre. (abans es permetia
en determinades circumstàncies)
• Les entrades i sortides dels alumnes al centre les portarem a terme en diferents espais i
de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de
seguretat aprofitant els diferents accessos a l’escola.
• La façana del Passatge Taulat han estat adaptats per a rebre com a nou accés per 1r i 3r
curs.

Horaris:

IMPORTANT:
IMPORTANT:

Cal arribar al centre dins dels horaris establerts per a cada grup.
Els alumnes han de ser recollits dins l’horari indicat.

L’alumne que arribi tard esperarà amb els seus familiars a l’exterior del
centre a que hagi entrat tothom i accedirà per l’accés 1 quan correspongui.
Definició d’accessos:

Accés 1: Porta d’entrada principal
Accés 2: Porta del pati
Accés 3: Porta del Local (escales)
Accés 4: (Readaptat) Porta del passatge taulat.

Horaris d’entrades i sortides:
Aquests horaris han estat establerts, no només per a què els grups no entrin i surtin junts del
centre sinó també per evitar que coincideixin en la seva circulació per l’interior de les
instal·lacions. A cada accés hi haurà el tutor del grup estable rebent els alumnes i prenent la
temperatura. És molt important que els familiars s’adaptin a aquest horari amb puntualitat i
guardant distància a l’exterior del centre.
Accés 2
5è i 6è

Porta del pati -------4rt,

Entrada
8:55 6è
9:05 4rt
9:15 5è

Sortida
12:45 6è
12:55 4rt
13:05 5è

14:55 6è
15:05 4rt
15:15 5è

16:45 6è
16:55 4rt
17:05 5è

Accés 3 Porta del Local (escales)------2n
curs
Entrada
Sortida
8:55 2n
12:55 2n
14:55 2n
16:55 2n

Accés 4 Porta del passatge taulat--- 1r i 3r
curs
Entrada
Sortida

8:50
9:00

3r
1r

12:50 1r
13:00 3r

14:50 3r
15:00 1r

16:50 1r
17:00 3r

Accés 1 (principal) ----Educació infantil
Entrada
Sortida
8:55 P5
12:45 P3
9:05 P4
12:55 P4
9:15 P3
13:05 P5
14:55 P5
15:05 P4
15:15 P3

16:45 P3
16:55 P4
17:05 P5

2- Material Específic Covid19:
L’ús de la mascareta:
Fins a noves indicacions, tots els infants a partir de 6 anys hauran
de dur mascareta.
Només serà excepció l’hora d’educació física.
Totes les mascaretes han d’anar marcades amb el nom!
Aquest curs a primària no serà permès compartir o intercanviar materials de
cap tipus a l’aula, per tant cal portar:
✓ Mascareta de recanvi (per si es fes malbé o es perdés) i , si és possible, una
bosseta de paper per a guardar la que porten.
✓ Gel hidroalcohòlic amb el nom (un personal a part del que hi haurà a les
classes)
✓ Tovalloletes humides amb el nom ( per a evitar viatges fora de l’aula si es
taquen)
✓ Ampolla d’aigua DE PLÀSTIC amb el nom (podran reomplir-la al centre)
✓ Kleenex i mocadors de paper personals amb el nom.
A educació infantil si s’utilitza material comunitari serà desinfectat
periòdicament.

3- Altres actuacions i novetats:

- Aquest curs s’inicia l’ús d’ordinadors portàtils a 6è curs (properament a 5è
curs). Els llibres seran en format digital i servirà de preparació als alumnes
per a l’ESO.
- Per fer una comunicació puntual al mestre no es podrà accedir al centre ,
cal utilitzar la plataforma esemtia o l’agenda. (recomanem que l’alumna porti
l’agenda a la ma en entrar)
- Per parlar amb Direcció, Subdirecció (professor Nacho), o entrevistar-se
amb un mestre cal demanar cita prèvia via mail (a8008826@xtec.cat) o
esemtia. La secretaria del Centre de 9 a 10 hores i de 17 a 17,30 hores. Els
divendres fins a les 13,00h.
- Els llibres nous tenen el codi d’activació del llibre digital. Aquest codi és
personal i permet realitzar activitats i aprenentatges a través del telèfon,
tauleta o ordinador. Serà ideal en cas de confinament.
- Les entrevistes amb el tutors sobre l’evolució dels alumnes seran,
preferiblement, no presencials. (prioritàriament per telèfon)
- El centre no podrà donar medicaments als alumnes.
- Fins a conèixer noves indicacions aquest curs no hi haurà:
• Piscina
• Hort
• Apadrinament lector
• Desdoblaments de classe
• Flauta
• Rua
• Les colònies estan pendents de la situació pandèmica del moment.
-Si un mestre realitza qualsevol tipus de reforç es realitzarà dins de la pròpia
aula, amb mascareta i sense barrejar mai alumnes de diferents grups estables.
-Noves actuacions del centre:
▪

El nostre centre gaudeix de l’avantatge de ser una escola petita, amb pocs
alumnes i en situacions com aquesta és una opció ideal. Gaudim d’aules
grans, ben ventilades i sostres alts a més a més de 4 accessos al centre.
Per tant es disminueix el perill de contagi. Això ha de tranquil·litzar les
vostres preocupacions i afegir confiança al centre.

▪

Cada grup estable serà un grup bombolla, tindrà el seu tutor o tutora i es
realitzaran TOTES les assign atures amb aquest tutor excepte anglès,
educació física, francès, informàtica i música. (no es barrejaran alumnes en
reforços ni es faran desdoblaments)

▪

Adaptació higiènica del centre seguint les instruccions del departament de
salut:
• Instal·lació de dosificadors de gel hidroalcohòlic en tots els
accessos
• Instal·lació de dosificadors de sabó a totes els lavabos.
• Gel hidroalcohòlic, desinfectant i paper a cada aula.
• Adquisició de termòmetres a distància per als 4 accessos.

• Contractació de noves mesures de neteja dels lavabos al llarg del
dia.
• Instal·lació de mampares en zones dedicades a entrevistar
familiars.
• Instal·lació de senyalitzacions d’espais per mantenir distàncies de
seguretat.
• Papereres amb pedal i tapa tant als lavabos com al pati.
• Dispensadors de paper per assecat de mans als lavabos.
▪

La psicòloga del centre prioritzarà l’atenció i acompanyament psicològic dels
alumnes a causa de la pandèmia i el període de confinament mitjançant
tallers d’emocions amb assessorament als tutors/es, xerrades amb
grup/classe i individuals ...

El mestre d’educació física passarà a realitzar dues hores de classe en
substitució de la piscina, una en el pati com sempre i l’altra a les pistes
Pujades-C/Josep Pla/Pallars. (Sempre adaptant-se a les condicions del grup
i del temps) Els recordem que poden adquirir el xandall de l’escola al BASE
(Benito esports) a la maquinista.
▪ Patis:
Degut al poc espai de pati que tenim ens veiem obligats a dividir l’hora del pati en dues
franges, una primera de 15 minuts a l’aula on s’esmorzarà i 15 minuts al pati. Sempre
els grups separats i sense contacte. No es beurà aigua de la font i no es podrà treure
menjar ni beguda de l’aula.
Les pistes poden ser utilitzades com a zona de pati els dies que els tutors ho creguin
convenient i es pactin, intentant garantir, com a mínim, un dia de pati més llarg a les
pistes per setmana.
▪
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▪

Es distribuiran cartells i infografies recordant la importància de seguir les
mesures de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la
utilització correcta de la mascareta. Es farà un treball exhaustiu sabre
aquests hàbits:

▪

Al menjador hi haurà separació entre grups estables amb un torn més. A
més a més ens han cedit les pistes també per a utilitzar-les al migdia per
assegurar la separació dels grups estables. En el servei de menjador
sempre es garantiran les mesures de seguretat establertes pel Departament
de Salut.

▪

Es rentaran les mans molt sovint.

▪

Pautes de ventilació: És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a
mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys
10 minuts cada vegada. Totes les aules han de poder ser adequadament
ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres obertes.

▪

A les hores d’informàtica es formarà als alumnes en el sistema telemàtic
que s’utilitzarà en cas de confinament (moodle i esemtia). L’aula
d’informàtica serà desinfectada rere cada ús.

▪

En cas que un grup sigui confinat per positiu en COVID19 s’enduran el
material personal que tinguin a l’aula i continuaran la seva formació via
telemàtica fins que acabi el confinament .

▪

Tot el professorat ha estat assessorat i format en les mesures de protecció
pel Covid19.

▪

S’han realitzat formacions específiques COVID19 : Formació oficial del
departament d’ensenyament i formació per l’empresa MARINVA (formació
per activitats lúdiques, taller de patis interdisciplinaris i alguns tallers
adreçats hàbits contra la pandèmia)

▪

S’ha contractat una empresa per fer jocs al pati adaptats a la nova situació
amb relació a les matèries escolars i la igualtat de gènere, sempre amb la
màxima seguretat.

▪

Es continuarà realitzant l’activitat complementària: “Taller d’emocions”

Tutories i organització d’aula
En general
Música: Anna Montalvo
Informàtica: Sandra Farrés
Educació física: Azucena Nieto
P3
Tutora: Gemma Navarro
Anglès: Jénifer Pérez
P4
Tutora: Anna Murt
Anglès: Jénifer Pérez
P5
Tutora: Anna Montalvo
Reforç: Júlia Sáiz , Maricel Miró
Anglès: Jénifer Pérez
1r curs
Tutora: Araceli Puigjaner: Matemàtiques, català, castellà, Naturals, socials, Plàstica
Anglès: Jennifer Pérez
Religió: Júlia Sáez
2n curs
Tutora: Laura Rodríguez: Matemàtiques, català, castellà, Naturals, socials, Plàstica
Anglès: Jennifer Pérez
Religió i Reforç matemàtiques: Júlia Sáez
3r Curs
Tutora: Maribel Espinar: Matemàtiques, català, Naturals, Plàstica, Religió.
Anglès, castellà, Socials: Blanca Maruny
Reforç matemàtiques: Júlia Sáez
4rt curs
Tutor: Nacho Bergua: Matemàtiques, Castellà, Naturals, Socials
Català i Plàstica: Ariadna Beltrán.
Anglès: Jennifer Pérez
Religió: Júlia Sáez
5è curs
Tutora: Maika González: matemàtiques, català, castellà, naturals, socials,plàstica,
religió, valors
Anglès: Ariadna Beltrán
6è curs
Tutor: Andreu Piñol: matemàtiques, català, castellà, naturals, socials,plàstica, valors
Anglès: Jennifer Pérez
Religió: Júlia Sáez
4- Altres consideracions i calendari escolar:

-

Servei de Bon Dia: a partir de les 8 del matí amb possibilitat d'una hora
o només de mitja. (No es permetrà l’accés entre les hores d’entrada
establertes, per seguretat).

-

Els tutors informaran de les actuacions específiques de cada curs
properament en funció de les necessitats de cada grup estable.

-

Aquest document està subjecte a canvis i us informarem de qualsevol
cosa quan en tinguem seguretat i confirmació.

-

PROTOCOL TELEMÀTIC:
Per garantir el bon funcionament de les classes virtuals. Els alumnes que no puguin
accedir al centre continuaran el seu aprenentatge de forma telemàtica.
L’eina principal serà la plataforma esemtia i moddle. Els alumnes ja tindran
coneixements per a seguir les classes i les seves claus personals.
El sistema de comunicació i formació principal serà Moddle però el mestre pot adaptar
al grup el sistema d’ensenyament.

Calendari escolar
Les classe comencen el 13 de setembre.
1r. Trimestre2n. Trimestre3r. Trimestre-

del 13 de setembre al 22 de desembre
del 10 de gener al 8 d’Abril
del 19 d’abril al 22 de juny

Vacances de Nadal de 23 desembre al 9 de gener.
Vacances de Setmana santa del 9 a 18 d’abril.
Dies de lliure disposició: 7 desembre, 28 febrer i 3 Juny.
-

El lliurament d’informes es realitzarà el darrer dia del trimestre.

-

Els informes d’educació infantil es faran el 31 de gener i 20 de juny.

-

Horari intensiu del 13 al 22 de juny.

-

El festival de fi de curs, festival de Nadal, colònies i altres celebracions
estan pendents de confirmació (us informarem amb temps)

-

Sortides preprogramades:

29 Octubre: Can pou (tot el centre)
19 Maig: Can rivas (tot el centre)

