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Informació útil
La tutora del vostre fill disposa de tota la informació necessària
respecte a les mesures preventives indicades a la nostra escola.
Podeu contactar amb ella per a qualsevol dubte.
S’ajudarà els alumnes a incloure en la seva rutina diària les
indicacions sanitàries establertes.
En cas que desitgeu ampliar la informació present, podeu
consultar el Pla d’obertura de la nostra escola, així com el Protocol
de casos COVID enviats per e-mail i disponibles a la web.
La persona responsable a l’escola de la coordinació de la COVID-19
és la Gloria Homs. Podeu contactar amb ella a l’adreça
pinedacovid19@pineda.es.

Mesures higièniques
MASCARETA
Alumnes d’Avantis: es recomendable l'ús de la mascareta per les
entrades i sortides de l’escola.
Alumnes de Pineda: És obligatori l’ús de mascareta des de 1er de
Primària.
Tots els alumnes d’Avantis i Pineda portaran el seu quit covid: una
mascareta de recanvi, una ampolla d’aigua, dos bosses de plàstic i
gel hidroalcohòlic.
MANS Hi haurà dispensadors de gel a les entrades, aules i als
diferents espais del col.legi, i és important el rentat sovint de
mans.
DISTÀNCIA DE SEGURETAT Organització basada en grups estables
en els quals no és necessari mantenir la distància de seguretat.En
els espais comuns: cal seguir les indicacions de circulació
assenyalades.

Entrades i sortides

P-3, P-4 Durant la primera setmana:
Entrada de 8:45h a 9:30h Lloc: Porta ppal Avantis, acompanyament
fins a l'aula (1 persona).
Sortida: de 16:30h a 17h Lloc: Porta ppal Avantis. Recollida a l'aula.
P-5: Entrada de 8.45h a 9:30h
Sortida: de 16:30h a 17h Lloc: Porta verda d’autocars de Pineda.
1r PRIMÀRIA A 2n ESO: Entrada de 8,30 a 9h
Sortida de 16:45h a 17h Lloc: Porta principal de Pineda
3r i 4t ESO i BATXILLERAT: Entrada de 7,45 a 8h
Lloc: Porta principal de Pineda
Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada segons
l’horari indicat en el Pla d’Obertura disponible a la web d'Avantis i
de Pineda.
Hi haurà servei de permanècies per a qui ho requereixi.

Patis
La sortida al pati la farem esglaonada.
S’assignarà una zona per a cada grup estable.
Entre grups, es mantindrà la distància sanitària.
L’esmorzar es farà a l’aula, en tots els nivells.

Menjador
S’habilitaran més espais de menjador per tal de reduir l’ocupació.
Es mantindrà a distància sanitària entre grups estables.
El menjar es servirà en plats individuals i no es podran compartir
àpats.
A Pineda, l’aigua pot estar en una gerra, i la servirà una alumna
encarregada. No es posaran setrilleres ni cistelles de pa enmig de
la taula.
Entre torn i torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació del
menjador, en el cas de Pineda ajudaran a fer-ho les alumnes.

Gimnàs
Es procurarà fer-lo servir el menys possible i sempre que sigui
possible es farà l’Educació Física al pati.
No es faran servir els vestidors.
El dia que tenen educació física, les alumnes vindran vestides amb
xandall de casa seva (s‘aconsella portar una samarreta de recanvi).

Activitats extraescolars
Durant aquest primer trimestre no es faran activitats extraescolars
a migdia a Pineda ni a les tardes a Avantis.
Si que es faran les activitats extraescolars de les tardes de Pineda,
hi haura una reunió informativa més endevant.

Comunicació amb les famílies
No es permet l’accés als pares/mares/tutors a l’interior del recinte
escolar. Com a excepció, podran fer-ho en el cas que ho indiqui el
personal del centre seguint totes les mesures de protecció
establertes.
Les entrevistes es faran com trobades virtuals per MEET o trucades
telefòniques.
Les reunions del primer trimestre seran telemàtiques.
La comunicació amb l’escola es farà en el format habitual (web,
newsletter, e-mail) i per la plataforma Clickedu.

Requisits d'accés a l'escola
Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre,
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol
altre quadre infecciós.
No haver conviscut o tingut contacte estret amb un positiu
confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies.
No oblideu…
A l’inici de curs, heu de signar la Declaració responsable
En cas de presència d’algun síntoma en els vostres fills, heu de
comunicar-ho a la seva tutora.

