
PLA RETORN SETEMBRE 

ESCOLA MONSENYOR GIBERT

Entrarem per portes diferents :

L'horari d'entrada a l'escola serà de 8:55 a 9:10 per tal que sigui més esglaonada
Els alumnes de 1r faran la fila al porxo respectant les distàncies que estaran marcades al terra.
Si un nen-a arriba tard , si és d'EI caldrà anar amb el conserge i aquest l'acompanyarà.
Si és de primària entrarà sol per la porta Pau Casals i anirà fins a la classe.
Els alumnes entraran amb mascareta a l'escola  i se la trauran quan arribin a la seva aula. En el cas dels
alumnes d'Educació Infantil és recomanable que també ho facin.

ENTRADES 

               Porta Pau Casals: 2n , CM i   CS
               Porta pàrquing terra: Ed. Infantil  i primer

Els alumnes de cada classe hauran de sortir tots junts fent el mateix recorregut que  fan a  l'hora d'entrar.   
No es podran quedar a les instal·lacions de l'escola.
L'hora de sortida serà a les 12:30 h i a les 16:30

SORTIDES

Si s'acompanya als alumnes ho ha de fer una única persona
Els familiars que hagin d'entrar al centre per a fer qualsevol gestió (acompanyar alumnes que arriben tard,
portar material oblidat, portar o recollir documentació a secretaria , entrevistes  amb la tutora o tutor...) ho
hauran de fer amb mascareta.
No podran anar a les aules, sempre quedaran en espais de despatx.
Cal evitar l'acumulació de famílies en espais reduïts

ACOMPANYAMENT ALUMNES

Es faran torns , de manera que tots els grups puguin tenir espai suficient per jugar i esbargir-se.
Els grups no es podran barrejar entre ells.
P4 i P5 sortiran de 10:30 a 11 al pati dels petits
P3 sortirà d' 11 a 11:30 al pati dels petits
1r,2n ,3r  sortiran de  10:30  a 11 h al pati dels grans
4t,5è i 6è sortiran d' 11 a 11:30 h al pati dels grans
Cada classe tindrà de manera diferenciada el material que utilitzarà a les hores del pati.
L'Educació Física es farà sempre a l'espai exterior i no es faran servir els vestidors

PATIS 

A Educació infantil i primària els nens i nenes d'un mateix  grup estable  de convivència(grup-classe) poden
relacionar-s'hi sense limitacions. 
Els alumnes tindran els  materials a utilitzar en el dia a dia repartits de manera individualitzada en safates,
pots i /o estoigs. 
A cada classe hi haurà dosificadors amb gel desinfectant que els alumnes  hauran de fer servir quan entrin i
surtin de l'aula, abans i després d'utilitzar algun material comú: jocs, pinzells, pintures...i abans i després
d'anar al lavabo.
A les aules també tindrem mascaretes  per si  es necessiten en moments puntuals i els alumnes no en
porten.
En els passadissos, lavabos i espais comuns, els alumnes de primària  caldrà  que portin la  mascareta 
Abans d'entrar a l'aula i després de sortir es ventilaran les aules durant 10 minuts. També es farà a l'hora
del pati i sempre  que  puguem .

A L'AULA

Els alumnes han d'accedir al bus amb mascareta i mantenir-la
posada durant tot el trajecte.
A les parades, els pares hauran d'esperar guardant la distància i
amb la mascareta posada
A les hores de menjador s'hauran de respectar els grups de
convivència i no es podran barrejar ni a l'hora de menjar ni a l'hora
d'esbarjo. Si dinen a la mateixa hora s'assegurarà el metre i mig de
distància entre grups.

TRANSPORT ESCOLAR I MENJADOR

 



Cap persona pot accedir al centre amb una temperatura superior a 37,5º ni haver reduït  la
temperatura amb antitèrmics

L'alumnat més gran de sis anys hi ha d'entrar amb la mascareta ben posada fins que arribi
a la classe. En el cas d'Educació Infantil només es recomanable.

No s'hi pot entrar amb cap d'aquests símptomes:

QUÈ HEM DE TENIR EN COMPTE A DIARI ABANS D'ACCEDIR A L'ESCOLA?

      
      FEBRE (MÉS DE 37,5º)
 
      TOS

      DIFICULTAT PER RESPIRAR
 
      MAL DE COLL

      CONGESTIÓ NASAL
 
      VÒMITS O DIAREES 
 
      MAL DE CAP
 
      MALESTAR GENERAL

Si un alumne, a casa,  presenta algun d'aquests símptomes NO el podeu portar a l'escola. Cal
que truqueu al centre per comunicar-ho i que us poseu en contacte amb el vostre pediatre
(CAP)

HIGIENE

A l'escola tindrem una persona de neteja a la darrera franja horària del matí per poder desinfectar 
 els espais comuns per tal de trobar-los nets de nou a les 15 h.

A les tardes, com sempre es farà la neteja general del centre.

Els lavabos estaran diferenciats per grups de convivència de manera que sempre els utilitzin el
mateix grup d'alumnes.

A Educació Infantil no portaran tovallola per eixugar-se les mans, utilitzarem paper d'un sol ús.

Enguany els aniversaris els celebrarem igualment a la classe, però per raons d'higiene no podreu
portar l'esmorzar per convidar als companys i companyes.


