CEIP VÉNDA D' ARABÍ

INFORMACIÓ INICI DE CURS 2020/21
Benvolgudes famílies,
l’equip de professionals del CEIP Vénda d’Arabí està treballant per organitzar el començament d'aquest curs de forma
segura i d’acord amb la normativa i instruccions de la Conselleria d’Educació. Es obligatori signar el apèndix 4 de la
resolució de mesures excepcionals COVID19 per centres educatius de la resolució 3/9/2020 BOIB 153-5/9/2020 i
important el apèndix 3.
SITUACIÓ ACTUAL: Sabem que hi ha molts de dubtes i preocupació per part de tots, des del col·legi volem demanar
la col·laboració, cooperació i responsabilitat de tothom perquè els nostres infants puguin fer ús del seu dret a l’educació
presencial en les millors condicions possibles.
PRIMER TRIMESTRE: està previst desenvolupar les tasques docents en l’escenari B, sempre que no es determini un
canvi a escenari C per instàncies superiors.
ESCENARI B: suposa un increment i reagrupaments de grups de forma temporal, aïllament d'aquests grups i ús de
mascareta per part de tots els alumnes a partir de primer de primària en tot moment. Igualment, suposa l'ús de
mascareta per part de l'alumnat d'educació infantil, en les entrades i sortides i en els desplaçaments per dins del
centre, fora de la seva aula. Totes les aules d’ús comú passen a ser tutories.
Reunions informatives: Meet.

Inici de classes escalonada:

GRUP

DATA

HORA

3 anys

4 i 5 anys

9 de setembre

9 a 10h

GRUPS

DIA

HORA

1R EP

9 de setembre

11 a 12h

4 anys i 5 anys

10 de setembre

9h

2N EP

10 de setembre

9:30 a 10:30

1R EP

11 de setembre

9h

3r i 4t EP

10 de setembre

11 a 12h

2N EP

14 de setembre

9h

5è i 6è EP

11 de setembre

9:30 a 10:30

3r i 4t EP i UEECO

15 de setembre

9h i UEECO 10h

UEECO

10 de setembre

9 a 10h

5è i 6è EP

16 de setembre

9h

ENTRADES I SORTIDES.

Període d’adaptació. Dies del 10 fins el 16 de setembre.

AGRUPACIONS per reduir ratio.

GRUP

ACCÉS

ENTRADA

SORTIDA

3 ANYS

2 grups.

3 ANYS

PORTA1

9:00-9:15h

13:45h fins les 13:55h

4 i 5 ANYS

6 reagrupaments combinats.

4 i 5 ANYS

PORTA 2

UEECO

1 grup.

1rEP

3 reagrupaments.

2nEP

4 reagrupaments.

3rEP

3 reagrupaments.

4tEP

3 reagrupaments.

5è,6è EP

5 reagrupaments combinats.

1r i 2n EP

PORTA1

3r, 4t, 5è, 6è EP

PORTA 2

8:50-9h

13:55h Escalonadament

Les famílies no podem accedir al recinte escolar.
Les portes d’accés estaran marcades amb cartells. El tutor/a ja estarà
esperant a l’alumnat en el seu punt de trobada. Les entrades i sortides
han de ser àgils i respectar sempre distància i ús de mascaretes.

ASPECTES IMPORTANTS A RECORDAR:
Per accedir al centre les famílies necessiten cita
prèvia 971332829. I registrar-se a l’entrada així com
realitzar el protocol de desinfecció marcat.

Es manté el mateix horari d’atenció a
famílies, consultar pàgina web. Amb
CITA.

No atendrem a cap
família que no tingui
CITA.

L’alumnat d’educació infantil han de dur mascareta
per entrar-sortir del centre. Mobilitat dins del centre i
en els diferents serveis que s’utilitzi.

Els nens d‘EP han de dur mascareta tota
la jornada escolar, excepció per menjar i
alguna activitat d’educació física.

Els nens han de dur la seva
ampolla d’aigua, les fonts
estan tancades.

Els banys passen a ser unixes, cada grup té assignat
un wc i un lavabo, amb un ús regulat i controlat.

S’ha de portar una mascareta de recanvi
dins d’un necesser o sobre de paper.

S’incrementen les mesures
d'higiene INDIVIDUALS.

L’alumnat d’educació infantil es canviaran les
sabates per estar dins de les aules. Aquestes sabates
es quedaran guardades al centre en un espai habilitat.

El material escolar es pot dur des del
primer dia, la informació d’aquest estava
des de juliol a la web.

Els nens han de mantenir la
distància de seguretat 1,5m
sempre que sigui possible.

Els serveis de matinera, menjador i bus,
s’informarà del seu inici en una circular específica.

Les extraescolars, no es posaran en
marxa durant l’escenari B, s’informarà.

Atentament, El claustre de mestres del CEIP VÉNDA D’ARABÍ.

FORÇA TOTS JUNTS PODEM!!!

