Puntualitat

No acudir al centre amb
símptomes de COVID-19

Distància d’1,2 m

Ús de mascareta

Respectar el flux de
circulació i les zones
acotades

Dur només el material
personal
imprescindible

No tocar-se la cara

Neteja diària de l’uniforme

Desinfecció de mans (Gel)
Compliment exhaustiu de
les normes

•

•

•

•

2 PORTES, 6 ZONES: Continuem amb la utilització de les 2 portes
que donen al pati per a accedir i eixir del centre. També
continuem amb la separació de les 6 zones , però enguany (si
no hi ha canvis des de Conselleria) serà per curs, no per grup.

DISTÀNCIA D’1,2 METRES: Tant dins com fora del centre, per a
tots els grups, a excepció dels grups de convivència.
NOMÉS L'ALUMNAT ACCEDEIX AL CENTRE: Si ve amb un
acompanyant (com a màxim 1), no podrà apropar-se a més de
2 metres de l'entrada.
MASCARETA: Obligatòria menys per a les persones exemptes.

•

ENTRADA ESCALONADA:
C/ Santa Ana
C/Sénia Bonastre
8:00h
2n Batx.
Zona 6
4t d’ESO
Zona 2
8:05h
1r Batx.
Zona 5
3r d’ESO
Zona 4
8:10h
1r d’ESO
Zona 6
2n d’ESO
Zona 2
9:00h
6é Prim.
Zona 6
4t Prim.
Zona 4
15:00h
5é. Prim.
Zona 5
9:05h
3r Prim.
Zona 3
1r Prim.
Zona 1
15:05h
2n Prim.
Zona 2
Excepció: Les famílies que tinguen germans de diferents cursos de
Primària, podran entrar-los junts en la franja horària del
germà/ana major.

•

PUNTUALITAT: Aquell alumnat que no arribe en la franja horària
que li correspon, serà considerat com a retard en Plataforma i
haurà d’esperar que acabe l’última franja per a accedir al
centre (8:15 h per a ESO i Batxillerat; 9:10h per a Primària).

•

EVITAR AGLOMERACIONS: Serà IMPORTANTÍSSIM evitar els
embussos que es produeixen als carrers d’accés. Si heu de
vindre en cotxe, no pareu davant (podeu aparcar a l’estació).

•

DESINFECCIÓ DE MANS I MESURA DE TEMPERATURA: L’alumnat
amb febre no pot accedir al centre.

•

FILES: Pujada a classe per torns respectant la separació
d’1,2 m.

•

2 PORTES: Igual que passa amb l'entrada, es farà ús de les 2
portes que donen al pati.

•

DISTÀNCIA D’1,2 METRES: Tant dins com fora del centre, per a
tots els grups, a excepció dels grups de convivència.

•

NOMÉS L'ALUMNAT ACCEDEIX AL CENTRE: Els acompanyants
(com a màxim 1), no podrà apropar-se a més de 2m de l'entrada.

•

MASCARETA obligatòria menys per a les persones exemptes.

•

EIXDA ESCALONADA: L’eixida serà per torns. En el cas de
l'alumnat de Primària de la següent manera:

12:40h
16:25h
12:45h
16:30h

•

C/ Santa Ana

C/Sénia Bonastre

3r Primària

1r Primària
2n Primària
4t Primària

5é Primària
6é Primària

Durant el mes de setembre, l’alumnat de Primària eixirà 15 minuts més
tard (12:55 i 13 h).

•

MASCARETA: Ús obligatori a l'interior.

•

SEIENTS: Assignació de seients per a l'alumnat.

•

SEGUR: Neteja, desinfecció i ventilació del vehicle.

•

MANS: Neteja de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic
abans de dinar.

•

TORNS I ESPAIS: Habilitats diferents espais i torns per a tindre
separat l'alumnat.

•

SEGURETAT: Neteja i ventilació abans de cada torn.

•

DISTÀNCIA: Grups de convivència estable en Primària separats
a 1,5 m.

•

CUIDADORS: Ús de mascareta i mesures de seguretat.

•

SETEMBRE: En setembre l’alumnat de menjador eixirà a les
14:45h pel carrer Sènia Bonastre.

L’alumnat d’ESO i batxillerat baixarà per torns al pati
acompanyat pel professorat i eixirà per la mateixa porta d’entrada.
•

PUNTUALITAT: Per Primària, aquells acompanyants que no
arriben en la franja horària corresponent, hauran d'esperar que
acabe l'última franja (12: 50h) per apropar-se a l'entrada.

•

VENTILACIÓ: Abans de començar la jornada, en cada pati i
sempre que les condicions climatològiques ho permeten.

•

INDICACIONS: Respectar en tot moment el flux de circulació i la
senyalització.

•

NETEJA I DESINFECCIÓ: Està programada la neteja i desinfecció
per a assegurar un entorn segur.

•

EVITAR CONTACTES: Evitar tocar superfícies (baranes, poms,
mobles, etc.).

•

GRUPS DE CONVIVÈNCIA: Per a tots els grups de Primària.

•

•

DISTÀNCIA DE SEGURETAT: Separació de 1,2 m en ESO i
Batxillerat.

NETEJA PLANIFICADA: Tots els espais comuns es netejaran de
manera periòdica.

•

DISTRIBUCIÓ DE L'ALUMNAT: Segons la capacitat de les aules i
el número d'alumnes per grup. Nous espais per a adaptar-nos.

ACCÉS: L'accés a les aules serà de manera controlada seguint les
indicacions del professorat per a no coincidir pels corredors.

•

ÚS DE MASCARETA: Obligatori en tot el col·legi (menys per
a les persones exemptes).

•

SEPARACIÓ D’1,5M: Quan es vaja en grup, es farà en files.
En tot cas, sempre es mantindrà la distància de seguretat.

•

•

DOCÈNCIA A L'AIRE LLIURE: Quan siga possible.

•

ASSIGNATURES OPTATIVES: Fins que dure la pandèmia, l'alumnat
podrà elegir quan la capacitat de l'aula ho permeta.

IMPORTANTÍSSIM: L'alumnat que no faça cas de les normes i puga posar en perill la seguretat de la resta de companys, serà sancionat i enviat
immediatament a casa. Demanem la col·laboració de les famílies per a conscienciar-los de la necessitat de seguir el protocol.

•

•

DELIMITACIÓ PER SECTORS: Com s'aprecia en la imatge de
la 2a pàgina, cada curs estarà al seu sector.

•

ESPAI COVID-19: S'ha habilitat un espai per a aïllar i controlar
un possible cas.

•

ACOMPANYAMENT: En cas de possible contagi d'un alumne/a,
estarà acompanyat per la persona adulta amb qui haja estat
en contacte.

•

AVÍS: En cas de detectar símptomes, es contactarà de seguida
amb la família. A més, es comunicarà al servei de prevenció de
riscos laborals i a Sanitat per a seguir indicacions.

•

RESPONSABLE COVID-19: Hi ha una persona que coordinarà
totes les actuacions al centre.

•

Sempre que siga possible, les comunicacions amb els
treballadors del centre es realitzaran de manera telemàtica
(Telèfon, Plataforma Educamos, Teams, etc).
Telèfon: 96 243 02 50

ESMORZAR: Mentre Conselleria no diga el contrari,
s’esmorzarà al pati.

•

PLUJA: Si les condicions climatològiques no permeten
baixar, ens quedarem a les aules.

•

FLUX DE CIRCULACIÓ: Cal respectar les senyalitzacions.

•

MASCARETA: Obligatori menys per a les persones exemptes.

•

JOGUETS: No es poden utilitzar (s'inclouen balons i pilotes)

•

FILES: Pujada i baixada respectant la distància d'1,5 m.

•

VIGILÀNCIA REFORÇADA: El professorat acompanyarà
alumnat en tot moment i vetlarà per la seua seguretat.

•

LAVABOS: L'accés serà controlat per a evitar aglomeracions.

•

