CURS 20-21

CONSTRUIM UNA ESCOLA DIFERENT,

UNA MIRADA DIFERENT
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Abans d’anar a l’escola
14/9/20 Presentació la documentació necessària.
-Declaració responsable (Covid).
-Drets d’imatge (només famílies noves).
-Tarja alfa (només famílies noves).
-Instància sanitària (només famílies noves)
-Instància intervenció psicopedagògica.
-Sortida anual sense pernoctació
On trobem aquesta documentació?
Correu .
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Abans d’anar a l’escola
• La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i
comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició
de cap altre símptoma de la taula de símptomes.

• Simptomatologia
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Horari curs 20-21

P3A

Consergeria

Porta accés

9:00h

Entrada matí

13:00h

Sortida matí

Entrada tarda
15:00h

Sortida tarda
17:00h

P3B

Portal Gran

9:00h

13:00

15:00

17:00

P4

Porta Infantil

9:00h

13:00h

15:00h

17:00h

P5

Porta Infantil

8:50h

12:50H

14:50h

16:50h
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Entrada a l’escola i recorregut
fins la classe
• Les portes d’ accés d’ infantil són la porta
principal de l’ escola, la porta d’ infantil i la de la
cantina.
• Les portes estaran senyalitzades amb l’horari
d’entrada de cada grup.
• Només podem accedir a l’escola amb mascareta.
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Activitat a classe
• Grup estable: GCE
• Mascareta-Distància-Rentat de mans
• Mascareta fins a l’aula.
• Distància de seguretat a classe.
• Hidrogel a l’entrada i sortida de l’aula (mesures de prevenció).
• Suport a l’aula.
• Aigua de casa (cal portar ampolla d’ aigua amb el nom).
• No es pot portar material o objectes de casa (contes, joguines…).
• Jaquetes: no farem ús de la jaqueta de pati. Els alumnes es posaran la jaqueta
de casa .
• Bates: es continuaran canviant cada dia.

• A la sortida de classe els alumnes s’aplicaran hidrogel i es posaran la mascareta.
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Pati:
• El professor/a acompanyarà al seu grup a la zona corresponent.
• Pati zonificat. Canvi de zona cada setmana. Utilitzarem dos espais (el pati de
sorra i el camp de la Tramuntana).
• Fonts d’aigua
• Rentat de mans
• No està permès beure aigua de les fonts del pati.
• Cantina
• La cantina romandrà tancada en l’inici de curs per evitar acumulacions que
facilitin possibles contagis.
• Cal portar l’esmorzar de casa.
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• Els alumnes d’ educació infantil dinaran a la seva aula corresponent.
• Cada GE amb la seva monitora.

• Els alumnes de P3 faran la migdiada a la seva aula amb el seu GE, no es
barrejaran amb els alumnes de l’ altre grup de P3.
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Treball en confinament total o
d’un grup.
• Pla de contingència en confinament total.
• VCF plataforma Microsoft Teams.
• Correus alumnes activats .

• Plataforma Sallenet on penjarem totes les tasques i
activitats.

• Actuacions en confinament d’un únic grup estable.
• El GGEE serà atès de manera telemàtica.
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No es pot anar a l’escola si…..
• Si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de les següents situacions:
•

Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.

• Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
• Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
• Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a
contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.
• En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, es valorarà
de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric.
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En cas de trobar-se malament a
l’escola.

•

En cas que l’alumne presenti simptomatologia relacionada amb la Covid es seguirà el següent protocol:
• El CDE anirà a buscar l’alumne amb les mesures de seguretat establertes.
• S’avisarà a la família de la situació i la simptomatologia.
• S'aïllarà l’alumne en l’espai preparat (aula Covid).

• L’escola trucarà a la família per tal que vingui a buscar el seu fill/a.
• Es recomana a la família que porti el seu fill/a al CAP per tal que es valori les proves i els passos a seguir.
• El gestor Covid i la Direcció de l’escola faran el seguiment del cas.
• Si el CAP decideix fer una PCR a l’alumne el gestor Covid es posarà en contacte amb la família i l’escola per fer-ne
el rastreig. Des d’aquest moment l’alumne i el seu entorn familiar serà confinat al seu domicili a l’espera de
resultats.

• Si la PCR és positiva l’alumne i el seu grup estable resten confinament 14 dies.
• El gestor Covid demanarà a l’escola la llista de contactes de l’alumne (companys de grup estable i professors) per
tal de poder fer el rastreig.
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