PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 (JUNY 2020)
ESCOLA ROSSEND MONTANÉ
Segons les instruccions del Departament d’Educació
1. El curs 2019-20, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny de 2020
P3, P4, P5 D’EDUCACIÓ INFANTIL:
✓ Continuarem amb les propostes telemàtiques.
✓ Tutories personalitzades presencials:
o Assistència màxima: Un infant, un progenitor/a i la tutora. En persones de risc serà telemàtic.
o Amb cita prèvia mitjançant el correu: confirossend@gmail.com
✓ Acollida voluntària de 9h a 13h :
o Només per a famílies en què tots dos progenitors facin treball presencial no flexible. Cal signar declaració autoresponsable.
o Els infants seran acollits per qualsevol docent del centre. Donat que es continua treballant telemàticament, això ens obligarà a fer torns..
o FIns a 8 infants de P3 i 10 infants de P4 i P5 per espai i mestra.

o IMPORTANT veure totes les mesures de seguretat que s’adjunten (*).
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De 1r A 5è D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

✓ Continuem amb les tasques telemàtiques: pla de treball setmanal i videoconferències.
✓ Tutories :
o Assistència màxima: un infant, un progenitor/a i el tutor/a. En persones de risc, serà telemàtic.
o Amb cita prèvia mitjançant el correu: confirossend@gmail.com

6è D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
✓ Continuem amb les tasques telemàtiques: pla de treball setmanal i videoconferències.
✓ Tutories :
o Assistència màxima: Un infant, un progenitor/a i la tutora. En persones de risc, serà telemàtic.
o Amb cita prèvia mitjançant el correu: confirossend@gmail.com.
✓ Suport voluntari de finalització d’etapa:
o Fins a 13 alumnes per espai i tutor/a.
o Trobades programades. Es confirmarà l’assistència mitjançant el correu electrònic.

MESURES DE SEGURETAT (*)
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✓ Requisits per poder venir presencialment a l’escola:
o

Absència de simptomatologia de covid-19. Cal prendre la temperatura abans de venir al centre.

o

No haver estat positiu durant els 14 dies anteriors, ni haver estat en contacte amb algun positiu els 14 dies anteriors.

o

Tenir les vacunes al dia.

o

Que l’infant no presenti malalties cròniques complexes: respiratòries, cardíaques, diabetis...

✓ Entrades i sortides esglaonades. Només un acompanyant, les famílies no podran entrar al centre.
✓ L’alumnat haurà de mantenir una distància entre ells de 2 metres. Cal advertir que, donada l’edat dels infants d’educació infantil, intentarem que entenguin que
no es poden apropar, però no podem garantir que algun infant en un moment donat trenqui les normes de seguretat.
✓ Ús de mascareta: per a l'’alumnat d'educació infantil no està indicada portar-la. A partir de 5 anys i si hi ha dificultat per fer complir les mesures de distanciament
caldria indicar-la (mascareta higiènica amb compliment de la norma UNE.). A educació primària el seu ús està indicat.
✓ El material escolar ha de ser d’ús individual. En el cas d’Educació Infantil no podem garantir que algun infant agafi una joguina d’un altre, intentarem vetllar-ho però la
naturalesa dels petits és interactuar amb els seus companys mitjançant el joc col·lectiu. Vetllarem per la desinfecció del material que es faci servir.
✓ Les famílies o alumnes NO podran accedir directament a l’escola, CAL DEMANAR CITA PRÈVIA per correu electrònic (no es faran excepcions).
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