MESURES PLA DE CONTINGÈNCIA 2020-2021

CEIP VERGE DELS DESEMPARATS-46005867

Resolució de 17 de juliol de 2020 (DOGV 22/07/2020. INSTRUCCIONS INICI DE CURS.

NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT PER MOTIUS SANITÀRIS (Conselleria de Sanitat i Conselleria d’ Educació)
-Prendre la temperatura a l’alumn@, diàriament, abans d’assistir a classe. En cas de tenir més de 37º: notificar-ho al tutor/a per la
web família.
-L’ alumn@ no pot assistir a classe i deu anar al metge (per tornar, cal la justificació mèdica).
FAMÍLIES
-Obligatorietat de les famílies de tenir accés a la web familia per tal de notificar qualsevol incidencia o circumstància imprevista i per
a rebre información del centre, ja que és l’únic mitjà oficial per poder contactar mútuament
-Les famílies NO poden accedir al Centre. Deuran romandre fora del recinte escolar i mantindre la distancia de seguretat.
-Es pot sol.licitar cita prèvia en cas de necessitar atenció personalitzada justificada.
-Se li prendrà la temperatura a tota persona que accedixca al Centre amb cita prèvia.
-Obligatorietat de dur mascareta.
-Obligatorietat de dur mascareta per tal d’accedir al Centre.
-Cada grup classe té assignat un lloc destinat a fer la fila del nivell, que respecta les mesures de seguretat de distància recomanable,
abans d’entrar a les aules.
ALUMNAT
-Els tutors/es estarán presents i els acompanyaran, tant en Infantil com en Primària.
-No es pot dur motxilla.
-Sols es pot dur esmorzar en una bossa, carmanyola.
-Necessari dur un termo amb aigua. Les fonts no funcionaran segons instruccions.
ALUMNAT
-L’alumnat usuari del transport col.lectiu, deu utilizar mascareta que no es podrá llevar fins que entre a la seua aula.
TRANSPORTAT
-Romandran junts, dins del recinte escolar, respectant la distància de seguretat.
-Per a la tornada: cal respectar les mateixes normes.
ACCÉS AL
-S’adjunta un planol amb l’accés al centre.
CENTRE DE
-Cal respectar, obligatòriament, les entrades i eixides i l’ horari escalonat, seguint instruccions de Sanitat i Educació
L’ALUMNAT
-No es podrà accedir al Centre abans de l’horari establert, ni romandre fora sense manindre la distància de seguretat i sense
mascareta.
BANC DE
-De 3r a 6é de Primària:
LLIBRES
.Els lots no es repartiran com fins ara. Cada alumn@ dispondrà del seu lot a l’aula, donat de manera aleatòria per la tutor/a.
-De 1r a 6é de Primària:
QUADERNS,
.El material complementari, quaderns i estoig de cada alumn@ romandrà a l’aula, després que siga aportat per cada xiquet@,
MATERIAL
segons instruccions sanitàries.
COMPLEMENTARI .A casa es deu disposar del material que cadascú necessite (llibretes, estoig…) que será indicat per cada tutor/a.
I ESTOIG
.Tot l’alumnat de Primària disposarà de la llicència digital corresponent als llibres de text que romanen a l’ aula per a que tinguen
accés a aquests des del seu domicili.
Aquestes mesures seran incloses al RRI (Reglament de Règim Intern)

