Benvolgudes famílies
Per tal de donar claredat i tranquil·litat us fem arribar aquest document per
explicar-vos les mesures que prenem en el nostre temps.

BON DIA
REBUDA
Una responsable prendrà temperatura als infants, posarà gel hidroalcohòlic i
us rebrà a l’Entrada per la porta blanca a partir de les 7:45 fins les 8:50h.

ÚS ESPORÀDIC
Tot i que hagueu fet la inscripció prèviament, les que necessiteu el servei
esporàdicament, ens haureu de fer un correu el dia d’abans per fer una
previsió. En un cas d’urgència no cal.
COM?
• Farem grups bombolla mantenint els de l’escola.
• Tota la comunitat, adults i infants de P3 a 6è, farem ús de la mascareta.
Cal portar bosseta de paper per guardar-la.
• Entre grups bombolla mantindrem la distància de seguretat 1,5m

ON?
• P3, P4, P5 i 4t al gimnàs.
• 1r, 2n i 3r al menjador
• 5ès al passadís enfront la seva aula grup bombolla
• 6è biblioteca i passadís del davant.
Mantenim les ràtios acordades amb la comissió d’Extraescolars de l’AFA pel
Bon dia

MENJADOR
FUNCIONAMENT
P3: Dinar a l’aula de 12:30 a 13:30/45h. Hàbits d’higiene i ens preparem per la migdiada
que també serà a l’aula.
P4: Dinar a l’aula de 12:30 a 13:30/45h. Hàbits d’higiene, activitat relaxada (conte,
música..) i temps de lleure en espais diferenciats al pati d’infantil. Hàbits higiene.
P5: Dinen a l’aula de 12:30 a 13:30/45h. Hàbits d’higiene i un primer pati a espais
diferenciats i un segon pati a l’espai del banc del trencadís. Activitat relaxada a l’aula.
1R-2n-3r dinen al menjador de 12:30 a 13:30h. Hàbits d’higiene. A partir les 13:45, fent
sortida esglaonada, tindran l’estona de lleure al pati de primària en espais diferenciats.
4t-5è-6è 12:30 a 13:45h lleure en espais diferenciats al pati de primària. Hàbits higiene. A
partir de les 13:45 hàbits d’higiene i entrada esglaonada al menjador. Hàbits d’higiene.

AL·LÈRGIES
•
•

Espai menjador: com ho fem habitualment. Hi ha 4 filtres: cuiner-ajudant de
cuina-responsable menjador-monitor@
Espai aula: Hi ha 5 filtres: cuiner-ajudant de cuina-responsable menjadorresponsable carros-monitor@

Tot el personal que treballa al migdia portarà mascareta que proporciona l’empresa. Els
infants també hauran de dur la mascareta a partir de 1r excepte a l’estona de dinar (quan
s’assentin a taula).
A les estones de lleure el monitoratge proposarà activitats, jocs o dinàmiques amb el seu
grup bombolla.
Els espais de lleure aniran rotant diàriament per tal que tots els grups puguin gaudir del
tots els espais.
Mantenim els grups bombolla de l’escola i les ràtios d’un@ monitor@ per grup-bombolla.
Rentarem les mans mínim tres cops al migdia.

Durant l’estona de menjador el monitoratge es farà càrrec del parament de taula i servir
el menjar. Farem servir tovallons de paper

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
FUNCIONAMENT BERENAR
➢ Berenaran al pati tots els grups d’extraescolars, cadascú en el lloc establert de la
seva activitat i amb el monitor/a de l’activitat.
➢ Al pati estaran els carros del berenar.
➢ De P3 a 3r, els monitors/es els aniran a buscar a les aules, per anar al pati a fer el
berenar.
➢ De 4t a 6è, aniran amb el mestre fins al pati i s’incorporaran en el seu grup
d’extraescolar.
➢ Sempre amb la mascareta posada, tant els alumnes com els monitors i monitores,
exceptuant quan estiguin berenant, però mantenint la distancia de seguretat.)
➢ Rentat de mans abans de començar a berenar i després.
➢ Gel hidroalcohòlic els cops que faci falta.
Un cop acaben el berenar, marxen amb el monit@r a l’espai on realitzaran l’activitat.
De cada activitat rebreu la informació respecte als seus protocols, estaran penjats a la
web de l’AFA.
Les sortides seran a les 18h i en el cas de plàstica i els grups d’anglès de 1.30h, serà a les
18.15h.
Es realitzaran per tres portes diferents, us informarem de les sortides per cursos, quan les
tinguem establertes.

