PLA D'ACTUACIÓ PROVISIONAL
CURS 20-21
ESCOLA COMTES DE TORREGROSSA

ACCÉS AL RECINTE ESCOLAR
Només podran accedir al recinte escolar els alumnes de
l’escola i 1 acompanyant dels infants de P3 durant el
període d’acollida; la resta, haurà d’esperar a fora.
Alumnat d’infantil i cicle inicial: els mestres vindran a
recollir/deixar els alumnes a la porta del centre.
Qualsevol persona que necessiti fer alguna gestió (tutories,
direcció, menjador, AMPA, etc…) ho farà de manera
telemàtica o per telèfon. Excepcionalment s’autoritzarà
l’entrada al recinte escolar amb cita prèvia i es farà
adoptant les mesures de seguretat.

ORGANITZACIÓ ENTRADES I SORTIDES
Es faran utilitzant les dues entrades (porta principal i pista
de bàsquet)
Cicle superior (5è i 6è):
Hora d’entrada: 8.30 / 14.30 - Hora de sortida: 12.00 / 16.00
Cicle mitjà (3r 4rt):
Hora d’entrada: 8.40 / 14.40 - Hora de sortida: 12.10 / 16.10
Cicle inicial (1r 2n):
Hora d’entrada: 8.50 / 14.50 - Hora de sortida: 12.20 / 16.20
Cicle infantil (P3, P4, P5):
Hora d’entrada: 9.00 / 15.00 - Hora de sortida: 12.30 / 16.30

PROCEDIMENT ENTRADA ALUMNAT DE
PRIMÀRIA
Tot l'alumnat i també els mestres hauran de portar mascareta
durant les entrades fins que arribin a la seva aula. En el cas de
les sortides, hauran d'adoptar la mateixa mesura de protecció.
Hi haurà un mestre a cada porta d’entrada (principal, pista de
bàsquet, escales) per controlar l'accés (caminant, sense
córrer, sense aglomeracions,...)
Els alumnes aniran caminant fins a la seva fila, la qual es farà al
pati de l’escola. Un cop allà, es trobaran amb el seu tutor, el
qual els posarà gel hidroalcohòlic a les mans.
El tutor i el seu grup classe aniran a la seva respectiva aula.

PROCEDIMENT ENTRADA ALUMNAT
D'INFANTIL
Tot l'alumnat i també els mestres hauran de portar mascareta
durant les entrades fins que arribin a la seva aula. En el cas de
les sortides, hauran d'adoptar la mateixa mesura de protecció.
Cada tutora anirà a rebre el seu alumnat a la porta d’entrada
assignada (principal, pista de bàsquet).
Les mestres de reforç aniran a rebre l’alumnat que entra
per la porta de les escales.
Quan estiguin a la fila les tutores i les mestres de reforç
posaran gel hidroalcohòlic als nens i nenes.
Entrada a l'aula:
Els alumnes de P3 aniran a la seva aula entrant per la
banda dreta del pati d’educació infantil.
Els alumnes de P4 aniran a la seva aula entrant per la
porta principal de l’edifici.
Els alumnes de P5 aniran a la seva aula entrant per la
banda esquerra del pati d’educació infantil.
Les mestres de reforç acompanyaran a la seva aula
l'alumnat que hagia accedit per la porta de les escales i
entraran per la porta del porxo.

ADAPTACIÓ A P3 - PRIMERS DIES
SETEMBRE
Durant els tres primers dies d’escola l'alumnat de P3 farà
el procés d’adaptació esglaonat.
Només un membre de la família podrà entrar dins del
recinte escolar i acompanyar el seu fill/a fins a la porta de
la seva classe (porta del pati d’educació infantil), sempre
amb mascareta i mantenint la distància de seguretat amb
la resta de famílies.

ESBARJO
L’esbarjo es farà en horari esglaonat, es dividirà el pati en
zones ben diferenciades i cada setmana s’anirà variant de
zona de joc.

COMUNICACIONS AMB LES FAMÍLIES
Reunions inici de curs i tutories família-tutor: de forma
telemàtica,
Tutories individuals de P3 (setembre): 20 minuts, de
manera presencial i amb cita prèvia.

SERVEI DE MENJADOR
Hi haurà servei de menjador per a les famílies que ho
necessitin.

ACOLLIDA MATINAL I
EXTRAESCOLARS
Hi haurà servei d’acollida per a les famílies que ho
necessitin.
Degut a les noves circumstàncies produïdes per la
COVID19, es valorarà l'organització de les activitats
extraescolars i de música.

EXCURSIONS I COLÒNIES
Degut a les noves circumstàncies produïdes per la
COVID19, no es preveu realitzar sortides fora del poble
ni colònies. Es valorarà reactivar aquestes activitats en
funció de l’evolució durant el 1r trimestre.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE
DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE
COVID-19
S’aïllarà l’infant en un espai dins de l’escola i s’avisarà la
família per a que el vinguin a recollir amb urgència.
S’haurà de portar l’alumne/a al CAP i allà en faran la
valoració.
Seguir les instruccions que li donin al CAP.
Si resulta ser un cas COVID19 confirmat, tot el grup
classe quedarà en confinament domiciliari durant els
següents 14 dies i se seguirà la tasca educativa de manera
telemàtica.

IMPORTANT: Les famílies han d’estar localitzables en tot
moment. També es recomana que prevegin un pla alternatiu
en cas de confinament dels seus fills/es i/o família.
Vèncer el virus és cosa de tots, fet pel qual demanem
responsabilitat total per part de totes les famílies.
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