
PLA D'OBERTURA DEL CENTRE: 
ORGANITZACIÓ

A les 8,55 s'obriran les quatre portes de l'escola. Els alumnes accediran a l'edifici per escales i
accesos diferents. La sortida es farà a les 16,25 pel mateix lloc per on han entrat. Caldrà
mantenir la distància de seguretat.
Porta d'Infantil: P3- entrarà a les 9,15 i un sol familiar acompanyarà al nen fins a l'aula.
P4/P5- entraran els alumnes a les 8,55 h i faran fila amb el seu tutor en el lloc indicat.
Porta de C.Inicial: Entraran els alumnes  de 1r i 2n i faran fila amb el seu tutor/a.
Porta principal: Entraran els alumnes de 3r i 4t i faran files amb el seu tutor/a .
Porta del C.Superior: alumnes de 5è i 6è i faran fila amb el seu tutor/a en el lloc indicat.

Cada classe té consideració de grup estable de
convivència, els seus membres poden relacionar-se
sense limitacions si la situació epidemiològica ho
permet. 

El contacte amb els altres grups estables es veurà
limitat i s'haurà de fer respectant les mesures de
seguretat ( mascareta i distància) que es mantindran en
passadissos, patis i altres espais comuns.

.ADAPTACIÓ DE LES METODOLOGIES

GRUPS ESTABLES

MANTENIM SERVEIS

ENTRADES I SORTIDES

Acollida matinal de 8h fins a 9h.
Menjador d'infantil a les aules i primària al menjador.
Extraescolars només de tarda.
Servei de transport escolar

MESURES SANITÀRIES
Per tothom i sempre:
Rentat de mans i gel hidroalcohòlic
Mascareta, segons la situació epidemiològica
Presa de temperatura
Fora del grup estable:
Mascareta 
Distància de seguretat 1,5m.
Es reforçarà la neteja, la ventilació i la desinfecció dels espais.

PREVENCIÓ
Comprovem abans de sortir de casa:

Febre                         Mal de panxa
              Tos                           Vòmits                      

        Dificultat per respirar                 Diarrea                                   
                   Congestió nasal                      Dolor  muscular                                    

                                 Mal de coll 

Si presenta aquests símptomes s'hauran de quedar a casa

No poder barrejar infants impacta sobre les metodologies
del centre. Farem adaptacions d'aquestes perquè volem
mantenir la nostra línia pedagògica. Un cop més fem de la
creativitat un valor essencial.
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