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Estimada família,

 Des de l’Escola Sant Bonaventura som molt conscients de la situació
que hem viscut i vivim. Han estat i són moments difícils per a tots, i
per tant, la tornada requereix unes adaptacions i canvis que
necessiten la col·laboració per part de tots.  A continuació vos
explicarem les mesures de seguretat, normes i instruccions que hem
de seguir tant les famílies com el professorat, elaborades a partir de
la fase de   “Nova Normalitat” i de les instruccions rebudes tant per
part de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca com de la
Conselleria de Salut i Consum.

QUÈ HEM FET A L’ESCOLA?

-S'ha redactat i estudiat un pla de contingència seguint les directrius del
govern. 
-S'ha netejada a fons i revisat tots els protocols d'actuació.
-S'ha informat i organitzat a tot el professorat d'aquests protocols.
-S'han programat diverses formacions per afrontar la crisi COVID-19.
-Hem adaptat les aules i els espais segons les instruccions rebudes i només
hem deixat aquell material que és més fàcil de netejar i desinfectar.
-S’ha dotat de material higiènic (gel hidroalcohòlic i desinfectant a totes les
aules i a l'entrada del centre) com també material de protecció per al
professorat (mascaretes homologades, guants, epis en cas de necessitat).

QUÈ HEM DE FER A PARTIR D’ARA QUE
COMENÇAM?

Hem de ser conscients que pels infants, famílies i l'equip de
personal de l'escola aquesta situació ha estat un canvi de
rutines en tots els sentits i, per tant, TOTS NECESSITAM FER
ADAPTACIÓ. 
Farem reunions, començarem escola escalonadament per
torns ( uns dia 10 i altres dia 11 de setembre) i cada dia les
sortides i entrades també es realitzaran de manera separada.
Els primers dies els dedicarem a recuperar la part més
emocional i a preparar l'alumnat en les mesures de protecció
i de comètència digital.

E. SECUNDÀRIA
pla de contingència

setembre 2020

MOLT IMPORTANT

-La cooperació i comprensió de tota la comunitat és essencial.
-Preguem màxima assistència a totes les reunions, tallers...
-Comunicació Família-Centre-Famíles és fa imprescindible.
-Les famílies no podran entrar al centre sense cita prèvia:  
EQUIP DIRECTIU: direccio@santbonaventura.org  
SECRETARIA: administracio@santbonaventura.org 
TUTOR/A: via email de tutor/a o agenda

HORARI INICI DE CURS

10 de setembre: 
8h a 11h                         1r ESO
8.15h a 11.15                2n ESO

11 de setembre:
8h a 11h                           3r ESO
8.15h a 11.15h                4t ESO
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És OBLIGATORI i MOLT IMPORTANT que si a casa hi ha algun familiar
o l’infant ha estat en contacte amb algú que presenti símptomes de
COVID-19 ens ho comuniqueu.
- Abans de sortir de casa, pares i alumnes us heu d'haver mirat la
temperatura i si teniu 37,5 graus no podeu venir al centre. Si  l’alumne
i/o els pares presenten símptomes (febre, tos sobtada, dificultat per
respirar, irratibilitat, somnolència, vòmits, diarrea) s’ha de comunicar i
telefonar al PAC. En aquest cas us heu d'abstenir de venir al centre i
avisar-nos justificant la falta quan se vos comuniqui via gestib. 

MESURES DE SEGURETAT

- Sabem que el contacte i la relació entre els adolescents són necessàries
i que, és necessàri interactuar. El professorat intentarà, en la mesura de
les nostres possibilitats, que mantenguin les distàncies de seguretat.
Preguem cooperació per part de tots. 
- És important la higiene personal com dutxar-se i canviar-se la roba cada
dia, dur les ungles curtes i netes...
- NO es pot dur cap tipus de joguines de casa: patinets, pilotes...

                 — En començar i en finalitzar la jornada. 
                 — Després d’anar al lavabo.          
                 — Després de tossir, esternudar o mocar-se.            
                 — Abans i després del pati.            
                 — Abans i després de dinar.            
                 — Després de cada contacte amb fluids corporals d’altres 
                     persones.            
                 — Després de retirar-se els guants, si se n’empren.           
                 — Abans i després de posar-se o retirar-se una mascareta.            
                 — Sempre que les mans estiguin visiblement brutes.            
                 — Després d’usar o compartir espais múltiples o equips (com 
                     taules, ratolí d’ordinador, etc.), en el cas del professorat.            
 
Tots els espais es ventilaran com a mínim durant cinc minuts abans d’iniciar la jornada,
després de cada canvi de classe i després de cada ús. 
S’adoptaran mesures d’higiene respiratòria en tossir o esternudar:
             - cobrint-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador d’un sol ús 
             - s’ha de tirar el mocador immediatament a una paperera amb bossa, tapa i       
               pedal.           
             -cal evitar el fet de tocar-se ulls, nas o boca, i posteriorment s’han de rentar les        
               mans amb aigua i sabó o amb gel o solució hidroalcohòlica. 

-L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment per tot l’alumnat a partir de 6 anys
i tot el personal docent i no docent. 
-La mascareta l'han de dur de casa i no deixar-la descuidada enlloc. 
EL CENTRE NO ESTÀ OBLIGAT A PROVEÏR DE MASCARETES A L'ALUMNAT. 

COM  ENS ORGANITZAREM?

- 1r i 2n d'ESO classes presencials. 3r i 4t d'ESO semipresencials.
- Els desdoblaments i reforços es poden fer gràcies a l'esforç del professorat i
l'equip directiu, ja que no ens ha estat donada cap dotació extra.
- 1r ESO quedarà desdoblat en dues aules de 14 i 15 alumnes.
- 2n ESO comptarà amb reforços en gran part de la jornada. El grup quedarà a l'aula
que compleix la normativa d'espai i m2 per alumne. I comptarà amb l'ajuda del PT
per reforçar i donar suport a aquell alumnat que ho necessiti en cada moment. 
-3r i 4t ESO es dividiran en dos grups (Matemàtiques Acadèmiques i  Matemàtiques
Aplicades).   Un grup farà les classes presencials una setmana dilluns-dimecres-
divendres i l'altre dimarts-dijous, la següent setmana s'intercanviaran els dies). 

La higiene de mans es realitzarà, com a mínim, en les següents situacions: 
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- Tots els membres que venguin a escola estaran informats del protocols a
seguir i complir-los degudament. 

- Ens rentarem les mans amb el gel hidroalcohòlic  i passarem per damunt
l’estora desinfectada situat a cada entrada del centre.

 - Els adults no poden entrar al centre sense cita prèvia.  

- Les entrades i sortides han de ser el més ràpides possibles. Si
necessitau xerrar amb el tutor/a demanau una tutoria, feu ús de l'agenda
i/o email.

- S'han de respectar els horaris d'entrada i sortides. Puntualitat màxima.

ENTRADES I SORTIDES

L'alumnat de cada curs, en arribar, es col·locarà en fila (allà on indiqui la senyalització
de cada curs i complint la distància de seguretat 1.5 m.
Cada grup pujarà acompanyat del professor. 

-1r ESO        Entrada:  8h        c. Sant Antoni (porta principal) 
                    Sortida:  13.55h  c. Sant Antoni (porta principal)

-2n ESO       Entrada: 8.05h     c. Sant Antoni (porta principal) 
                    Sortdia: 14h         c. Sant Antoni (porta principal)
                                 
-3r ESO        Entrada: 8h          c. de s'hort (porta del pati)
                    Sortida: 13.55h    c. Sant Antoni (prota principal)

-4t ESO        Entrada: 8.05h     c. de s'hort (porta del pati)
                    Sortida: 14h         c. Sant Antoni (porta principal)

HORARIS I LLOC

-S’ha d’evitar compartir objectes d’ús personal (bolígrafs, pintures, tisores, etc.).  Cada
alumne, professor o membre del personal no docent disposarà del seu propi material. 

-El professorat tindrà especial atenció a la desinfecció fent ús del “sanytol” o similar en
les superfícies de contacte més freqüents (poms de portes i de finestres, taules,
passamans, telèfons, i altres elements de similars característiques). 

-Mantenir les portes obertes sempre que sigui possible, per evitar tocar poms amb les
mans.

-Evitar si és possible tocar baranes, poms...

-S'ha d'evitar l'ús compartit de botelles o bidons. 

-S’ha d’intentar mantenir les distàncies aconsellades en TOT MOMENT (PATIS, PUJADES
I BAIXADES...), sempre que sigui possible així com no colapsar espais comuns com
secretaria. 

-Es limitarà el moviment d'alumnat i personal pels passadissos als moments determi

Per evitar aglomeracions, preguem a les famílies que s'abstinguin de
recollir els seus fills a l'escola. 
En cas d'haver de venir en cotxe, preguem que els recollin en un punt
allunyat de l'escola (aparcaments, vies principals...).



Com sempre, estam a la vostra disposició en tot moment. Si teniu
alguns dubtes o angoixes relacionades amb el tema o altres temes
que us preocupin, ens ho podeu  fer saber que vos ajudarem
sempre que poguem.
Recordeu que dies 4, 7 i 8 de setembre es duran a terme diverses
reunions informatives per curs (horaris disponibles a la pàgina
web). 

Així també, insistir en la importància d'estar informats llegint
detingudament totes les circulars i assistint a les reunions i tallers
informatius; així com, de la comunicació família-centre fent ús,
sobretot, de l'eina de comunicació GESTIB.

Esperam passar tots junts aquesta situació de la manera més
dolça possible i de tot això treure'n algun aspecte positiu.

EQUIP DOCENT I NO DOCENT DEL CC SANT BONAVENTURA


