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NOVETATS ORGANITZATIVES
GRUPS CLASSE
Aquest curs els grups seran estables per
reduïr la transmissió del virus i millorar la
traçabilitat.
La ràtio dels grups serà de 20 alumnes o
inferior.
Tindran assignat un espai aula fix.
Tindran dos mestres de referència.
Quan calgui la intervenció d'un altre docent
aquest adoptarà les mesures d'higiene i
seguretat pertinents, com: mascareta i
distància de seguretat.

ESPAIS
Es podrà comptar amb el gimnàs i d'altres
espais de desdoblament que s'utilitzaran
amb totes les mesures d'higiene,
desinfecció, ventilació i seguretat per
garantir que l'activitat que s'hi desenvolupi,
sigui en un context de seguretat.
Es prioritzarà que les reunions amb les
famílies siguin telemàtiques per tal de
minimitzar els riscs de contagi.

PATIS
Per tal de garantir la seguretat i evitar la
traçabilitat del virus, el pati s'ha organitzat
per zones diferenciades.
Comunitat de Mitjans: de 11h a 11:30h

ENTRADES I SORTIDES
Els/les alumnes de la Comunitat de Mitjans
entraran a l'escola de manera esglaonada
per evitar la relació entre grups estables.
La porta d'accés serà la del C/Joan Pau II.
Cal que les famílies es responsabilitzin que
els infants de diferents grups estables no
interaccionin a les portes del recinte escolar
sense les mesures de protecció adequades.
Es prega la màxima puntualitat en aquests
moments pel bé de les entrades
organitzades i segures.
Es prendrà la temperatura als infants i en
cas que sigui superior a 37,5º no podran
accedir al centre.

ACTIVITATS, SORTIDES I FESTES
Durant el 1r trimestre es reduiran les sortides
i activitats escolars i es posposaran, si és
possible, pel 2n i 3r trimestre.
S'organitzaran les sortides per grups
estables.
S'augmentarà la ràtio alumnes/mestres per
garantir les mesures de seguretat.
S'evitaran sortides de caràcter manipulatiu
Sempre que sigui possible, les sortides es
faran a l'aire lliure.
Es modificarà l'organització de les festes
d'escola per adaptar-les a les noves mesures
d'higiene i seguretat.

ADMINISTRACIÓ, SECRETARIA I
EQUIP DIRECTIU
Caldrà sol·licitar dia i hora per tal de ser
atesos i poder garantir l'atenció i les
mesures de seguretat i higiene.
En cap cas es podrà accedir dins l'edifici
escolar sense comptar amb l'autorització
pertinent.
Es facilitaran els horaris i canals per
demanar cita prèvia.

ACOLLIDA MATINAL
En cas que finalment s'ofereixi el servei bon dia es
portarà d'acord a les instruccions:
Serà de 8:30h a 9h.
Els infants hauran de portar mascareta
donat que no seran del mateix grup
estable
Caldrà fer una neteja de mans amb gel
hidroalcohòlic
L'adult acompanyant no podrà entrar a
l'edifici escolar
L'adult responsable acompanyarà als
infants als seus espais de referència

MENJADOR
Els/les alumnes de la Comunitat de
Mitjans dinaran a les respectives aules
amb la supervisió de monitor/es a les
13:15h.
Un cop acabat l'àpat, et portaran a terme
les mesures d'higiene pertinents de l'espai
per poder continuar amb la tasca
educativa a la tarda.

MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL
Neteja de mans: s'implementaran rutines de
neteja de mans al llarg de la jornada escolar per
infants i mestres.
Els alumnes de la Comunitat de Mitjans caldrà
que arribin a l'escola amb la mascareta i en
facin ús en els espais comuns.
Mentre estiguin al seu grup estable, no hauran
de portar-la posada.

VENTILACIÓ, NETEJA I
DESINFECCIÓ
Ventilació, neteja i desinfecció: les aules i
espais estaran ventilats amb freqüència i la
neteja i desinfecció serà més rigorosa.
Residus: es comptarà amb cubells de brossa
amb tapa per aïllar elements com mocadors.
Lavabos: es desinfectaran els wc amb més
freqüència al llarg del dia.
Espais comuns: s'habilitaran punts amb gel
hidroalcohòlic, guants i kits de desinfecció.

DECLARACIÓ JURADA
La família haurà de signar una Declaració jurada
on faran constar que son coneixedors de la
situació de pandèmia i que atendran a qualsevol
de les mesures que s'adoptin.
Les famílies tenen com a responsabilitat no
portar el seu fill/a en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la Covid- 19,
l'hagi presentat al llarg dels últims 14 dies i
comunicar-ho immediatament amb la direcció
del centre.

SIMPTOMATOLOGIA DEL VOSTRE
FILL/A O BÉ, PERSONA ADULTA QUE
CONVISQUI AL DOMICILI FAMILIAR
FEBRE O FEBRÍCULA

Si manifesta un o alguns
símptomes dels referenciats, cal
que eviteu portar el nen/a a
l'escola i ho comuniqueu als
responsables del centre.

TOS
DIFICULTATS PER RESPIRAR
CONGESTIÓ NASAL
MAL DE COLL
MAL DE PANXA
VÒMITS
DIARREA
MALESTAR
DOLOR MUSCULAR

En l'horari d'atenció del vostre CAP,
poseu-vos en contacte amb
pediatria o el metge de capçalera .
En cas contrari, truqueu al 061.

GESTIÓ DE CASOS
Cap membre de la comunitat educativa assistirà al
centre amb qualsevol simptomatologia compatible
amb la Covid-19.

Un membre de l’Equip directiu contactarà
ràpidament amb la família per tal que vinguin a
buscar a l’alumne/a. És imprescindible estar
localitzable.

Cap membre de la comunitat educativa assistirà al
centre si ha estat en contacte amb un malalt/a de
Covid-19 i es troba en situació d’aïllament
diagnòstic.

En cas de manifestar simptomatologia de
gravetat, cal contactar amb el 061 amb
immediatesa.

En cas que apareguin símptomes, es procedirà a
aïllar l’individu en un espai habilitat i a prendre-li la
temperatura.
La persona aïllada i l'acompanyant es posaran la
mascareta quirúrgica durant aquest període. Es
prioritzarà que l’adult acompanyant de l’alumne
aïllat, en la mesura del possible, sigui un dels
mestres de referència del grup.

El centre educatiu s’ha de posar en contacte
amb el seu Servei Territorial per tal d’informar
de la situació.

EN CAS DE PRODUIR-SE UN POSITIU EN
COVID-19 SERAN LES AUTORITATS
SANITÀRIES LES RESPONSABLES DE
VALORAR I DECIDIR LES MESURES A
ADOPTAR.

NOVETATS PEDAGÒGIQUES
A causa de la situació de pandèmia, l'escola ha
de portar a terme una adaptació pedagògica
important.
Concretament a l'etapa d'Educació Primària es
portarà a terme un canvi substancial en la forma
de treballar donat que enguany, no es podran
portar a terme activitats com:
- Espais d'aprenentatge
- Padrins lectors
- Activitats internivells
- Patis intercicles

Una altra novetat important, és que els
grups classe tradicionals es veuran
modificats:
- Grup de 1r (desdoblat amb 1 mestra a
cada grup)
- 3 grups d'alumnes internivell de 2n i 3r
amb 2 mestres cadascun dels grups

PÀGINA WEB, FACEBOOK I WHATSAPP
Qualsevol novetat, informació rellevant i/o
comunicat es difondrà en un o alguns dels
diversos canals de comunicació que utilitza
l'escola.
És important que formeu part de la llista de
difusió del whatsApp d'escola així com també,
consulteu amb freqüència la web de l'escola i el
facebook.
www.escolaviccentre.cat

