PLA
PLA
D'OBERTURA
D'OBERTURA
CURS
CURS 2021-2022
2021-2022

1.
1. ABANS
ABANS D'ANAR
D'ANAR A
A L'ESCOLA
L'ESCOLA
Estar atents als símptomes. Comprovar que l’alumne
no té febre .
Portar una ampolleta d’aigua si la necessita.
Portar la mascareta (excepte els alumnes d’iniciació).
Portar tot el material necessari per cada classe.

2.
2. DINS
DINS L'AULA
L'AULA
Mantenir la distància i la mascareta.
Netejar les mans amb gel abans i després de la
classe.
Utilitzar el material individual ofert per l’escola.

3.
3. LAVABOS
LAVABOS
Rentar les mans abans i després d’utilitzar el lavabo.
No es pot utilitzar per anar a beure aigua.
Només utilitzar-lo en cas de necessitat.

4.
4. ENTRADES
ENTRADES II
SORTIDES
SORTIDES
No es permetrà l’accés als vestíbuls de
cap seu de l’escola per l’entrada i
recollida dels alumnes.
Durant l’espera a l’exterior dels edificis
caldrà mantenir les distàncies de
seguretat d' 1,5m.

4.
4. 1.1. STA.
STA. EULÀLIA
EULÀLIA DE
DE RONÇANA
RONÇANA
Els alumnes s’esperaran al pati de l’entrada fins que
el professor/a permeti l’entrada a l’aula. La
recollida serà també al pati.

4.
4. 2.
2. LLIÇÀ
LLIÇÀ DE
DE VALL
VALL
Els alumnes s’esperaran al pati de l’entrada fins que
el professor/a permeti l’entrada a l’aula. La
recollida serà també al pati.

4.
4. 3.
3. BIGUES
BIGUES II RIELLS
RIELLS
Els alumnes entraran per la porta d’accés nº3 del
Turó (la que va directament al gimnàs). S’esperaran
a la vorera davant de la porta i el professor/a els
vindrà a buscar i tornar.

4.
4. 4.
4. LLIÇÀ
LLIÇÀ D'AMUNT
D'AMUNT
ENTRADES LLIÇÀ D'AMUNT
T ots els alumnes entraran per les portes principals
de cada edifici. Els professors sortiran al pati a
buscar els alumnes.

SORTIDES LLIÇÀ D'AMUNT
Els professors acompanyaran els alumnes a la
sortida. Els alumnes d’iniciació i FB1 sortiran per la
mateixa porta principal de l’edifici 1. La resta
d’alumnes de l’edifici 1 sortiran per les portes
d’emergència. Si l’última classe la fan a planta
baixa sortiran per la porta del costat de l’aula 3. Si
l’última classe la fan al primer pis sortiran per la
porta del costat de l’aula 6, baixaran la rampa i les
famílies els podeu recollir al final de la rampa. Els
alumnes que fan classe a l’edifici 2 sortiran per la
porta de la rampa.
Totes les portes estaran senyalitzades.

5.
5. PROTOCOL
PROTOCOL DAVANT
DAVANT
SÍMPTOMES
SÍMPTOMES
Si un alumne presenta símptomes de covid se
l’aïllarà a la sala de professors amb una mascareta
quirúrgica i s’avisarà la família perquè el vingui a
recollir.
La família l’ha de portar al CAP i des d’allà faran el
seguiment.
El departament d’ensenyament conjuntament amb
el de sanitat valoraran la traçabilitat i ens
informaran de com hem d’actuar des de l’escola.

6.
6. VENTILACIÓ
VENTILACIÓ
Mantenir
possible.

finestres

obertes

sempre

que

sigui

Obrir porta i finestres durant la recollida d’un grup i
fins l’entrada del següent.
Abans del primer grup i després de l’útim de cada
aula es mantindrà les finestres i porta obertes
durant 10 minuts.

7.
7. SECRETARIA
SECRETARIA
L’horari de secretaria serà:
Dilluns i dimarts de 10:00 a 13:00.
De dilluns a divendres de 16:00 a 17:00 i de 19:00 a
21:00.
De 17:00 a 19:00 la secretària farà de suport pels
moviments d’alumnes dintre l’escola.

