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Quines són les mesures
de prevenció a l’escola?

Entrades i sortides

És molt important la puntualitat, tant a l'entrada com a la sortida. En cas d’arribar tard,ens hem
d’esperar a que acabi de passar el grup que estigui pujant i guardar distància de seguretat amb els
alumnes d'aquell grup.
Els germans i germanes tenen l’opció d’entrar junts en el torn que decideixin. S’ha d’avisar a les
tutores corresponents i fer ús continuat del mateix torn.

Les famílies han
d'evitar les
aglomeracions al
carrer i guardar
distància de
seguretat amb els
grups d'alumnes i
l'entrada a l'escola.

Què necessitem portar?
Educació Infantil

Educació Primària

Els nens i nenes de
primària que es
quedin a menjador es
canviaran la
mascareta després de
dinar. Per tant,
sempre que es quedin
necessitaran portar
una mascareta de
recanvi.

Tots els alumnes de primària han de portar una mascareta de recanvi a la
motxilla (independentment de si es queden o no a menjador) per si necessiten
canviar-la en un moment determinat.

Organització grups

Aquest curs comptarem amb el professorat especialista d'Educació Física, Música i
Anglès a Educació Infantil i Primària.
A l'estona de pati dels matins es respectaran els grups bombolla i l'alumnat que
ho desitgi, després d'esmorzar, podrà estar una estona sense mascareta a l'aire
lliure respectant la distància de seguretat.
Es faran servir les aules multifuncionals del centre (biblioteca, aula TIC, racons)
realitzant les oportunes desinfeccions.
Com a mínim durant el 1r trimestre es farà servir autocar per realitzar les
sortides. Segons l'evolució de la pandèmia es valorarà si es pot fer servir el
transport públic.

Espai de menjador
A l’hora de dinar es continuaran les mesures de rentat de mans, distància i
grups de convivència.
Entre els torns es realitzaran accions de desinfecció.
Els alumnes d'Educació Primària es rentaran les dents després de dinar.

En el pati de menjador coincidiran 3 cursos en el primer torn i 5 en el segon.
En cas que es consideri necessari (dependrà del nombre d'alumnes que es
quedin), s'optarà perquè l'alumnat de primària porti la mascareta posada.

Amb l'esforç i la responsabilitat de tots i totes estarem
preparats per combatre aquest virus!

