CEIP ELS MOLINS
C/ Escola, 57 - 07311 Búger (Mallorca)
Tel: 971 516 978
ceipelsmolins.buger@educaib.eu

Benvolgudes famílies:

Aquest curs 2020-21 començam les classes d' una manera molt atípica.
A causa de l' evolució de la pandèmia de la covid19, començam les activitats
escolars amb un escenari B.

Què significa escenari B?

En principi és un escenari de presencialitat a EI i EP però amb unes
mesures sanitàries molt esctrictes, que s' hauran de complir. És molt important
que ho facem tots i totes per evitar el risc de contagi i tenir controlada la
transmissió del virus.
Les aules s' han distribuit en grups estables de convivència, el menys
nombrosos possibles i s' ha intentant que tenguin el menys contactes
possibles, això possibilitarà l' estudi de contactes de manera ràpida si es donàs
algun cas positiu.
El centre està senyalitzat amb circuits d' entrada i sortida per poder
mantenir la distància de seguretat
Al centre hi ha gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans a totes les
aules i a les entrades al centre

Distribució de les aules:

Aula de 3 anys . Tutora: Antònia Moyà

Aula de 4-5 anys. Cootutoria: Antònia Frontera i Ester Herrada
Aula de 1er i 2on EP. Tutora: Mercedes Vela
Aula de 3er i 4t EP. Tutor: Gaspar Àngel Palou
Aula de 5è i 6è EP.Tutor: Guillem Vicens

Aquestes aules constituiran grups de convivència estables i es procurarà
que no tenguin contacte amb cap moment.
Dins les aules es procurarà que tots els membres mantenguin la
distància interpersonal de seguretat de 1m i mig

Horaris esglaonats d' entrada i sortida del centre

Aula 3 anys

Entrada: 9'15h

Porta n. 55

Sortida: 13'45h
Aula 4-5 anys

Entrada 9'00h

Porta n. 55

Sortida 14'00h
Aula 1er i 2on EP

Entrada 9'00h

Porta n. 57

Sortida 13'45h
Aula 3er i 4t EP

Entrada 9'00h

Porta petita pati

Sortida 14'00h
Aula 5è i 6è

Entrada 9'15h

Porta 57

Sortida 14'00h

Pregam molta puntualitat, ja que hem intentat ajustar al màxim els
marges horaris per distorsionar el manco possible les actiitats lectives i aixó no
serà possible si no hi ha molta puntualitat per part de l' alumnat.
En cas que es vegin problemes de puntualitat que generin que diferents
grups de convivència estable estiguin en contacte, es valorarà augmentar el
marge horari d' entrada i sortida amb diferències de fins a màxim mitja hora.

Inici de les activitats lectives:

Tal com marca la normativa ,tenim 5 dies per esglaonar l' entrada al
centre per poder explicar als alumnes de cada grup el funcionament del centre,
les mesures d' higiene i seguretat,i els circuits d' entrada i sortida del centre i
dels patis.

També es realitzarà, com sempre el període d' adaptació a 3 anys durant
aquests 5 dies primers, tal i com vos indicarà la vostra tutora a la reunió de
famílies abans de començar les activitats lectives.

Dia 10 inicien les classes els alumnes de 3 anys
Dia 11 inicien les classes els alumnes de 4-5 anys
Dia 14 inicien les classes els alumnes de 1er i 2on EP
Dia 15 inicien les classes els alumnes de 3er i 4t EP
Dia 16 inicien les classes els alumnes de 5è i 6è EP

Atenció a les famílies
S' ha de fer sempre de manera telefònica o telemàtica. No
presencial.Les famílies no poden accedir al centre, com a norma general,
només ho podran fer si el tutor/a o l' equip directiu considera imprescindible que
hi entrin i amb cita prèvia. Si alguna família considera que té algun motiu, que
de cap manera es pugui resoldre de manera no presencial, exposarà els seus
motius a la direcció del centre, es valorarà i es pactarà una tutoria o cita
presencial amb cita prèvia.
Horari d' atenció a les famílies dels tutors: dimarts de 14'00h a 15'00h
Horari d' atenció a les famílies de l'equip directiu: s' intenterà atendre a
les famílies sempre que es pugui i no s' estigui fent cap substitució o suport.
Per coses que no siguin urgents, millor cridau dilluns i dimecres de 9'00h a
10'00h
Per informar a les famílies de manera general, s' utilitzaran els canals
telemàtics habituals: Gestib, whats app i pàgina web.

Vos demanam que les famílies que encara no hagin signat la sol.licitud
d' alta de Gestib i/o l' autorització per entrar als grups de whats app, ho facin.
Varem passar tots els fulls a final del curs 2019.20 , en cas que no les tengueu,
les podeu demanar mitjançant el correu electrònic del centre:
ceipelsmolins.buger@educaib.eu

Reunions d' inici de curs

Es considera essencial poder fer arribar tota la informació sobre la nova
organització de centre i els protocols sanitaris vigents, per això es faran
reunions presencials abans de començar les activitats lectives. Es faran al pati,
el màxim d' assistents és de 10, per això només pot venir un representant adult
de la família (sense nins) i complint les mesures d' higiene i seguretat
adequades. He de venir al centre amb mascareta posada, rentar les mans i les
sabates abans d' accedir-hi i mantenir en tot moment la distància interpersonal
d' un metre i mig amb els altres assistents.

AULA 3 ANYS

DIJOUS 3 DE

Cada tutor/a vos cridarà

SETEMBRE

per dir-vos a quina hora
heu de venir.

AULA 4-5 ANYS

DILLUNS 7 DE

Cada tutor/a vos cridarà

SETEMBRE

per dir-vos a quina hora
heu de venir.

AULA 1ER I 2ON EP

DIMARTS 8 DE

Cada tutor/a vos cridarà

SETEMBRE

per dir-vos a quina hora
heu de venir.

AULA 3ER I 4T EP

DIVENDRES 4 DE

Cada tutor/a vos cridarà

SETEMBRE

per dir-vos a quina hora
heu de venir.

AULA 5È I 6È EP

DIMECRES 9 DE

Cada tutor/a vos cridarà

SETEMBRE

per dir-vos a quina hora
heu de venir.

Ús de la mascareta
L' ús de mascareta homologada és OBLIGATORI EN TOT MOMENT
per als alumnes a partir del 1er curs d' EP , malgrat estiguin en grups estables
de convivència i es mantengui la distància interpersonal d' un metre i mig.
Només se la poden llevar el moment de menjar, beure, durant la classe d' EF i
durat l'ús d'instruments de vent.
Cada alumne ha de dur una bosseta, estoig, sobre, etc...per poder
guardar la seva mascareta en aquests moments. Sempre amb el nom posat a
la bossa i a la mascareta, si és possible.

Presa de temperatura:

Cada família és responsable de vigilar l' estat de salut del seu fill/a i li ha
de prendre la temperatura diàriament abans d' anar al centre educatiu. Si la
tempreatura és superior a 37,5ºC NO pot acudir al centre , ha de quedar a
casa i contactar amb l' equip sanitari del seu centre de salut.
Els serveis sanitaris i els centre educatiu farà controls periòdics aleatoris
de temperatura entre l' alumnat.

Documentació covid19 per emplenar i signar a l' inici de curs

A part de totes les autoritzacions que se signen habitualment a principi
de curs , aquest anys s' hauran de dur signades DINS LA PRIMERA
SETMANA DEL CURS ESCOLAR ( de dia 10 a dia 16) :

Consentiment informat per fer PCR (o altra prova diagnòstica d' infecció
per SARS-CoV-2)

Declaració responsable per la qual es comproment a seguir les normes
establertes al protocol davant la Covid19 , mantenir el centre informat de
qualsevol novetat al respecte.

Aquests documents s' han de lliurar al tutor/a dins la primera setmana de
classe. És molt important fer-ho dins el plaç establert.

Símptomes compatibles amb la Covid19

Els símptomes més comuns són: febre, tos , sensació de falta d' aire,
disminució del gust i l' olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de
cap, debilitat general, diarrea i vòmits.
Quan un alumne presenti algun d' aquests símptomes a casa, NO ha
d'acudir al centre, ha de quedar al seu domicili i s' ha de contactar amb el seu
equip sanitari . La família és la responsable d' avisar al centre educatiu de si
l'alumne és un cas sospitós o confirmat.

Assistència al centre

No es pot assistir al centre amb qualsevol símptoma compatible amb
Covid19
No es pot assistir al centre si l' alumne a tengut febre però en aquell
moment no en té perquè es troba baix l' efecte d' algun medicament.
No poden acudir al centre els alumnes que romanguin en aïllament
domiciliari com a conseqüència d' un diagnòstic per Covid19 o els que es trobin
en un període de quarentena domiciliària per haver tengut contacte estret amb
alguna persona amb símptomes o diagnòstic Covid19 o els que hagin iniciat
símptomes compatibles amb la Covid19, fins que es descarti el diagnòstic.

Actuació davant l' aparició de símptomes en un alumne dins el centre
educatiu

Si es detecta dins una aula el cas d' un alumne que presenti símptomes ,
el professor que estigui a l' aula, avisarà a l' equip directiu perquè envii un
substitut per estar amb la resta de grup. L' alumne es posarà una mascareta ,
es rentarà les mans i es durà a la sala d' aïllament. L' adult que ho ha detectat,
quedarà amb l'alumne a la sala d' aïllament fins que la família arribi a cercar
l'alumne. La família ha de contactar amb el seu equip sanitari el més aviat
possible.
El trasllat al domicili o al centre sanitari no s' ha de fer mai amb transport
públic.
Pregam que si es dona el cas vengueu el més AVIAT POSSIBLE, per
distorsionar el mínim la dinàmica de centre.
En cas de percebre que l' alumne es troba en una situació greu o té
dificultat per respirar es cridarà al 061
Els alumnes i personal docent i no docent que pertanyin a la classe del
possible cas , podran restar al centre educatiu fins que el cas sospitòs tengui el
resultat de la PCR, extremant les precaucions.
Els germans convivents amb l' alumne que presenta símptomes no
poden acudir al seu centre educatiu fins a tenir el resultat negatiu de la prova.
L' alumne a qui se li ha realitzat la PCR NO POT acudir al centre fins a
tenir el resultat de la prova.
Si el resultat és negatiu o no ha estat necessari realitzar-la , l' alumne es
podrà incorporar al centre quean estigui resolt el seu problema de salut i quan
faci més de 24 hores que es troba sense febre.
Si el resultat de la prova és positiu ,l' equip sanitari informarà a la família,
farà el seguiment clínic del cas i notificarà els contactes convivents i de l' entorn
social a través dels mecanismes establerts.
L' alumne haurà d' estar en aïllament domiciliari un mínim de 10 dies des
de l'inici dels símptomes , sempre que els tres darrers dies no hagi tengut febre

ni cap altra símptoma. Podrà acabar l' aïllament quan li indiqui el seu equip
sanitari.
En cas que un alumne hagi estat ingressat i se li doni l' alta malgrat que
el resultat de la PCR continui sent positiu, aquest alumne haurà de tenir un
aïllament domiciliari d' almenys 14 dies des de l' alta hospitalària. A partir dels
14 dies i sempre que n' hagin transcorregut 3 sense febre, podrà finalitzar el
seu aïllament a partir de les indicacions del seu equip sanitari.
Aquest dies no es compatibilitzaran com a absentisme escolar
L' equip directiu haurà d' informar a la Conselleria d' Educació Universitat
i Recerca de l' existència d' un cas positiu i també facilitarà a la CC-eduCOVID,
el llistat de l' alumnat que ha estat en contacte estret amb el cas.
L' equip directiu també informarà a totes les famílies dels contactes
estrets de l' alumne, que el seu fill/a ha estat contacte estret d' una persona
amb PCR positiva de l' entorn del centre.
La CC-eduCOVID determinarà quins són els contactes estrets i en
coordinació amb l' equip directiu programaran la data i hora per a la presa de
mostra de contactes identificats dins l'àmbit educatiu.. Aquesta es realitzarà a
les instal.lacions que determinin les autoritats sanitàries. En el moment de la
PCR els sanitaris informaran dels procediments a dur a terme en espera del
resultat.
L' equip directiu informarà a les famílies de l' alumnat que és contacte
estret del dia i hora que s' han de fer la prova diagnòstica PCR. Un resultat
negatiu d' aquest test no eximeix de la necessitat de mantenir la quarentena
durant 14 dies.
La CC-eduCOVID informarà dels resultats de la prova diagnòstica a les
famílies. En cas que sigui negativa rebran un SMS al telèfon de contacte. En
cas que sigui positiva es rebrà una trucada telefònica des de salut i indicaran
les actuacions a seguir.
En cas de que surti un brot (quan hi ha 3 o més casos positius), les
autoritats sanitàries faran una avaluació del risc i s' informarà al centre de les
mesures a prendre.

Aspectes curriculars

Aquest curs i de manera excepcional, queda trastocat el Projecte
Educatiu del Centre per poder fer front a les mesures sanitàries estrictes que
s'han de dur a terme a causa de l' evolució de la pandèmia de Covid19. S' han
de prioritzar alguns aspectes sanitaris per damunt els pedagògics.
Dins les aules s' intentarà fer un treball competencial amb activitats
enriquides i s' intentarà seguir amb els projectes, però sense establir grups de
feina ni contacte físic entre alumnes.
Queda suspesa, temporalment, la feina amb treball cooperatiu, les
activitats internivell, el projecte d' apadrinament, el projecte d' hort, les festes i
celebracions, la plàstica en anglès i l' anglès es donarà a partir dels 4 anys.
Es partirà dels continguts que s' han de reforçar del 3er trimestre del
curs passat i de les avaluacions inicials fetes pels tutors i es prioritzaran aquells
continguts essencials.
Tal com marca el pla de digitalització del centre, es farà ús de les eines
google bàsiques: classroom, correu corporatiu, drive i qüestionaris, ja que en
cas de confinament, aquestes seran les eines que s'utilizaran.

