Les mesures contemplades en
aquest document estan
condicionades a l’evolució de la
pandèmia de la COVID-19 i al
compliment de les normes
higièniques que vagin introduint
les autoritats sanitàries al llarg
del curs 2020/21.
Poden llegir el document complet
a la web de l’escola.

0. L’accés dels alumnes
Són condicions indispensables l’absència de simptomatologia
compatible amb la COVID-19 i la no convivència o contacte estret amb
positius confirmats.
Els alumnes amb malaltia crònica d’elevada complexitat han de
ser valorats per la família i l’equip mèdic. La família aportarà un certificat
sanitari d’idoneïtat.
La família ha de signar una declaració responsable en començar
el curs on manifesten el seu coneixement de la situació i el compromís de
mantenir les normes higièniques. Els tutors s’encarregaran de la recollida
el primer dia de classe.

1. L’organització dels grups
El grup estable es configura a partir dels grups
preexistents en funció de la matrícula de l’escola per nivell.
Es manté l’aula habitual dels grups amb la màxima
separació possible de les taules.
Es distribueix l’equip docent en quatre grups diferenciats
(EI, EP123, EP456 i ESO) per facilitar la traçabilitat i el
seguiment individual en cas d’aparició d’un contagi.
En cap cas es barregen en un mateix espai els alumnes
de grups estables diferents durant les hores lectives; en els
serveis (menjador i acollides) i les activitats extraescolars tots els
alumnes han de dur mascareta i es procurarà distància social
entre alumnes de diferents grups estables.

2. Les entrades i les sortides: Educació Infantil.

EI3

Moment

Accés / Escala

9.00 – 9.05

Entrada
matí

Porta de vidre / Interior

12.55 – 13.00

Sortida
migdia

Porta de vidre / Interior

15.00 – 15.05

Entrada
tarda

Porta de vidre / Interior

16.55 – 17.00

Sortida
tarda

Porta acollida / Interior

2. Les entrades i les sortides: Educació Infantil.

EI4

Moment

Accés / Escala

8.55 – 9.00

Entrada
matí

Porta de vidre / Interior

13.00 – 13.05

Sortida
migdia

Porta de vidre / Interior

14.55 – 15.00

Entrada
tarda

Porta de vidre / Interior

16.55 – 17.00

Sortida
tarda

Porta de vidre / Interior

2. Les entrades i les sortides: Educació Infantil.

EI5

Moment

Accés / Escala

8.55 – 9.00

Entrada
matí

Porta de vidre / Interior

13.00 – 13.05

Sortida
migdia

Porta de vidre / Interior

14.55 – 15.00

Entrada
tarda

Porta de vidre / Interior

17.00 – 17.05

Sortida
tarda

Porta de vidre / Interior

2. Les entrades i les sortides: Educació
Primària.

EP123

Moment

Accés / Escala

9.00 – 9.05

Entrada
matí

Porta blava / Exterior

13.00 – 13.05

Sortida
migdia

Porta blava / Exterior

14.55 – 15.00

Entrada
tarda

Porta taronja / Exterior

16.55 – 17.00

Sortida
tarda

Porta blava / Exterior

2. Les entrades i les sortides: Educació
Primària.

EP456

Moment

Accés / Escala

8.55 – 9.00

Entrada
matí

Porta blava / Exterior

12.55 – 13.00

Sortida
migdia

Porta taronja / Exterior

15.00 – 15.05

Entrada
tarda

Porta taronja / Exterior

17.00 – 17.05

Sortida
tarda

Porta taronja / Exterior

2. Les entrades i les sortides: Educació
Secundària Obligatòria.
ESO12

Moment

Accés / Escala

8.00 – 8.05
(Dl a Dj)
8.30 – 8.35
(Dv)

Entrada
matí

Porta taronja / Exterior

13.25 – 13.30
(Dl a Dj)
12.50 – 12.55
(Dv)

Sortida
migdia

Porta taronja / Exterior

14.55 – 15.00

Entrada
tarda

Porta blava / Exterior

16.50 – 16.55

Sortida
tarda

Porta taronja / Exterior

2. Les entrades i les sortides: Educació
Secundària Obligatòria.
ESO34

Moment

Accés / Escala

7.55 – 8.00
(Dl a Dj)
8.25 – 8.30
(Dv)

Entrada
matí

Porta taronja / Exterior

13.25 – 13.30
(Dl a Dj)
12.50 – 12.55
(Dv)

Sortida
migdia

Porta taronja / Exterior

15.00 – 15.05

Entrada
tarda

Porta blava / Exterior

16.50 – 16.55

Sortida
tarda

Porta taronja / Exterior

3. Les mesures higièniques i els protocols
d’actuació.
Distanciament físic.
Les persones que no formen part del
de mantenir una distància d’1,5 metres.

grup estable han

Utilització de mascaretes
A l’Educació Infantil, no és obligatòria per als alumnes i
és obligatòria per als adults.
A l’Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria,
és obligatòria per a tots els alumnes i tot el personal, excepte a
les activitats d’Educació física.
Els alumnes han de portar la mascareta des de casa; si
se’ls fa malbé o la perden, el centre en proporcionarà una de
reposició. Es demana que en portin una de recanvi dins d’un
sobre per si se’ls trenca o embruta durant la jornada.

3. Les mesures higièniques i els protocols
d’actuació.
Rentat de mans
Pel que fa als alumnes, se les han de rentar en arribar i sortir
del centre, abans i després dels àpats, abans i després d’anar al
WC i abans i després de les diferents activitats, en especial
l’esbarjo.
Els punts del rentat de mans són les aigüeres de les classes
d’EI3 a EP3. Pel que fa als nivells d’EP4 a ESO4, el rentat de
mans es farà a les aules amb gel hidroalcohòlic; els alumnes en
poden portar des de casa en un pot petit.

3. Les mesures higièniques i els protocols
d’actuació.
Material higiènic
A cada espai de l’escola hi haurà una capsa amb gel
hidroalcohòlic, líquid desinfectant de superfícies i un rotlle de
paper. L’adult encarregat de cada espai és el responsable del seu
manteniment i reposició. Alhora hi haurà una paperera amb
pedal i bossa per a la recollida selectiva de mascaretes.
Es col·locaran punts de dispensador de gel hidroalcohòlic
a les portes d’entrada i se’n farà posar als alumnes a mesura que
vagin entrant.

3. Les mesures higièniques i els protocols
d’actuació.
Profilaxi
Es col·locaran pòsters sobre el correcte rentat de mans.
Es recomanarà a totes les persones que s’abstinguin de
tocar baranes, parets, poms de porta i elements comuns.
Els alumnes d’Educació Primària i Educació Secundària
Obligatòria han de portar una ampolla de no més de mig litre i la
tenen a la seva motxilla.
Cal evitar al màxim el contacte físic entre les persones.
Només es pot entrar a les aules on es fa classe.
En començar la sessió del matí i de la tarda el docent que
estigui al nivell prendrà la temperatura a tots els alumnes.

3. Les mesures higièniques i els protocols
d’actuació.
Material escolar
Cada alumne ha de portar el seu material escolar bàsic
(EP i ESO). No es poden portar joguines o objectes de casa a
cap nivell de l’escola, amb l’excepció dels alumnes d’EI3.
Es tendeix a minimitzar el material compartit.
Els materials compartits seran higienitzats per l’adult
responsable un cop acabada la seva utilització; a mesura que
creix l’edat dels alumnes, se’ls pot fer corresponsables d’aquesta
tasca.
Pel que fa als alumnes d’ESO, les bates de Tecnologia i/o
Laboratori es deixen a casa i es porten el dia de la seva
utilització.

Espais

El Pati dels petits i els seus elements són d’ús exclusiu
dels alumnes d’Educació Infantil: sorral, caseta, tren, rodes,
pales, cubells.

3. Les mesures higièniques i els protocols
d’actuació: la neteja.
S’ha reforçat i ampliat el servei de neteja amb personal
propi de l’escola en franges de matí, migdia i tarda, sumant-se a
l’empresa externa, que varia els seus procediments.
Es ventilaran les aules a l’entrada i la sortida i almenys
tres vegades més durant el dia.
En qualsevol cas, es recomana que el mateix alumnat,
quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable
(cas d’un laboratori, per exemple), col·labori en les actuacions de
neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i
possibilitar el seu nou ús en bones condicions.

3. Les mesures higièniques i els protocols
d’actuació: aparició de possibles casos
En cas d’aparició entre l’alumnat
Quan un alumne/a iniciï símptomes o siguin detectats per
personal del centre durant la jornada escolar,
• Se’l durà a l’espai La Fusteria, que compta amb ventilació
adequada i mesures previstes per Sanitat.
• Es facilitarà una nova mascareta quirúrgica per a l’alumne/a i
una altra per a la persona adulta que en tingui cura fins que
arribin els progenitors o tutors.
• S'avisarà a la família per a què el reculli el més aviat possible
i contacti amb el seu centre de salut perquè s'avaluï el seu
cas.

4. Les estones d’esbarjo.
10.20 – 10.50
Dilluns a dijous: Educació Primària (3 grups al pati esportiu / 3
grups al pati de dalt).
Divendres: Educació Secundària Obligatòria (2 grups al pati
esportiu / 2 grups al pati de dalt). Els alumnes baixen la seva
ampolla per reomplir-la.
11.00 – 11.30
Dilluns a dijous: Educació Secundària Obligatòria (2 grups al pati
esportiu / 2 grups al pati de dalt). Els alumnes baixen la seva
ampolla per reomplir-la.
Divendres: Educació Primària (3 grups al pati esportiu / 3 grups
al pati de dalt).
11.40 – 12.10: Educació Infantil (pati esportiu i pati dels
petits).
Vetllarem per tal que els grups estables es mantinguin
durant l’espai d’esbarjo. Mentre esmorzen estan asseguts i
mantenint la distància; després poden jugar dins l’espai delimitat
sempre portant mascareta.

5. Les reunions i les entrevistes
Les sessions del consell escolar es faran de manera
presencial amb distància de seguretat i utilització de mascareta.
Les reunions de pares de començament de curs es
realitzaran per mitjans telemàtics.
La comunicació amb les famílies es farà a través de la
plataforma Microsoft Outlook (correu, xats), telèfon i plataforma
Alexia. En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint
les mesures de seguretat.

6. Els serveis : menjador
A les activitats anteriors i posteriors a l’estona de menjar,
els alumnes duran mascareta.
Els alumnes d’un grup estable poden compartir taula.
Els alumnes d’EI3 i EI4 menjaran separats mantenint el
grup de convivència estable a una aula d’Educació Infantil. Els
alumnes d’EI3 faran la migdiada a la seva aula.
Els alumnes d’EI5 a EP6 dinaran al menjador en grups de
convivència estable en el primer torn; en el segon torn ho faran
els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria en grups de
convivència estable.
Els esbarjos es faran en espais separats.

7. Les activitats extraescolars
Tots els alumnes de tots els nivells (EI, EP i ESO) i el
personal adult porten la mascareta.
En entrar cal fer higiene de mans amb el gel.
Els alumnes se situen en diferents espais en funció del seu
grup estable.
En acabar es desinfecten els materials utiltzats.

8. Concrecions de les etapes:
Educació Infantil
A EI3, Entre el 14 i el 30 de setembre un familiar podrà
acompanyar l’alumne a l’aula i restar-hi durant uns minuts.
Durant aquestes dues setmanes hi haurà una mestra de suport
que només entrarà en aquest grup.
En cas de confinament, a tots els nivells d’EI l’Escola
posarà en marxa el mateix mecanisme de mitjans de
comunicació, xats i blogs aplicats durant el tancament de les
escoles de març a juny de 2020.

8. Concrecions de les etapes:
Educació Primària
En cas de confinament, a tots els nivells d’EP l’Escola
posarà en marxa el mateix mecanisme de mitjans de
comunicació, xats i blogs aplicats durant el tancament de les
escoles de març a juny de 2020.

8. Concrecions de les etapes:
Educació Secundària Obligatòria
Totes les matèries optatives i altres activitats de l’etapa
es fan sempre entre els alumnes del grup classe, sense barrejarse amb altres grups.
En cas de confinament, a tots els nivells d’ESO l’Escola
posarà en marxa el mateix mecanisme de mitjans de
comunicació, xats i blogs aplicats durant el tancament de les
escoles de març a juny de 2020.

9. Situacions particulars
Si un alumne/a no assisteix a l’escola per prescripció
mèdica (absentisme forçós), el tutor farà un seguiment telefònic
periòdic i l’alumne/a podrà seguir la dinàmica de la classe a
través dels canals destinats per a cada etapa (blogs, plataforma
Classroom, correu electrònic).
Si un alumne/a no assisteix a l’escola per decisió lliure de
la família (absentisme voluntari), la família pot contactar amb el
tutor a través del correu electrònic i seguir també els canals
destinats per a cada etapa sota el seu seguiment i
responsabilitat.

Per a més informació

www.escolatabor.cat

@escolataborspm

@EscolaTabor

Escola Tabor

@EscolaTaborSantaPerpetua

