La Covid no apagarà les nostres
somriures

Ceip Professor Ramiro Jover
Tutores de 4 anys infantil

Grup Bombolla
En aquest grup hi haurà una mestra-tutora com a única
persona referent que es relacionarà amb el alumnes.
A l’hora del pati estarà delimitat per a que no hi haja
contacte més que amb el grup-classe.

Entrades i Eixides
1. Entrades: aquest curs les entrades seran escalonades. Per tant, els alumnes de 5 anys entraran
a les 9:05, els de 4 anys a les 9:10 i els 3 anys a les 9:15. Per a que tot funcione correctament és
molt important la PUNTUALITAT. Si es dona el cas, i heu de transmetre alguna novetat podeu
cridar a l’escola o enviar un email a la tutora.

1. Puntualitat: Per a que tot açó funcione és molt important ser puntual. Si arribeu més prompte del
que toca, no espereu en la porta o en la tanca, cal evitar el contacte social. També una vegada es
deixe al xiquet/a no podeu quedar-se a l’escola per així evitar l’aglomeració.
1. Què poden portar a classe? Portaran un saquet on estarà l’esmorzar i una botella d’aigua, tot
ben marcat amb el seu nom. No es podrà portar ni medicaments ni gel desinfectant. A més, si
algun xiquet/a porta mascareta, la mestra no es farà responsable ja que es un grup bambolla i
no cal.

Objectiu Fonamental
La seua salut i el seu benestar
socioemocional i afectiu

Com serà tornar a classe
1. Al principi, el més important és assimilar la nova realitat de l’aula.
Només arribar a l’aula: Desinfecció de mans
No hi haurà assamblea física, però si es farà des de la seua cadira.
Abans d’esmorzar, a l’entrada del pati i abans del mejador: rentar les mans.
Abans deixir al pati i a l’entrada per la vesprada: gel.
Quan estornuden o es renten els mocs
I en qualsevol moment segons necessitats gel o rentar mans
2. Quines són les mides de seguretat a l’aula?
2.1 Sempre que les condicions metereològiques el permitan, estaran obertes les finestres i portes.
2.2 Renta de mans: En las entrades i eixides de casa-escola i al pati (en totes les aules hi ha dispensadors)
Abans i després d’anar al aseo.
Abans i després de jugar.
Abans i després d’esmorzar.
Quan es renten el nas o estornuden
2.3 Jocs: Per a minimitzar els riscos, cada dia es jugarà a una tipologia de joc diferent, i, fins la setmana següent
no es tornarà a jugar a esa tipologia de joc.
2.4 S’intentarà mantindre el mateix grup de treball almenys 1 trimestre
2.5 El material fungible serà individual i es guardarà en un portaviandes.

Tal com es recull en la Resolució, els grups bambolla poden compartir joguets sempre que
s'extreme les mesures d'higiene de mans i s'inculque també des de casa la importància de
no tocar-se ulls, nas ni boca:
- Aquests, després de la desinfecció, es posaran en quarantena per a assegurar la mateixa.
- Per a tindre controlat el material que s'usa, només podran jugar amb el que hi haja en la caixa
del dia.
- Els materials com a llapis, pintures, retoladors, tisora i cola seran d'ús individual i aniran
identificats amb el nom o foto del xiquet.

Comprobació de
l’estat de salut
Necessitem màxima responsabilitat en aquest punt .
Cada matí es valorarà des de casa l’estat de benestar dels xiquets, no
sols en el més evident (febra, mocs, diarrea, tos,..) i en el seu estat anímic
i vitalitat.
Aquesta malaltia en els més xicotets, sol manifestar-se com un simple
malestar general
Símptomes: tos, febra, sensació de falta d'aire, mal de cap i de gola,
pèrdua d'olfacte i del gust, dolor muscular o toràcic, diarrea,….
* Si presenta algun símptoma el recomanable es quedar-se a casa i avisar
a la mestra.

Vies de Comunicació





Difusió General: a través dels delegats del watsapp
Per a qualsevol cosa puntual o important: es cridarà per telèfon a
l’escola. (962566320)
La resta de comunicacions: per correu electrònic

Les tutories es faran via telefònica, la tutora cridarà per telèfon. Si
es vol demanar cita prèvia es demanarà per correu.

Informació d’interés
-

Davant qualsevol sospita MILLOR QUEDAR-SE a casa.

-

Si un alumne o un familiar es contagia, s'informarà el centre i si és un professor es durà a terme,
segons el protocol, una desinfecció completa de les instal·lacions.

-

La Comunitat Valenciana s'ha compromés a reforçar la neteja amb una persona que estarà durant el
matí per a la neteja de banys, zones comuns,…

-

Aniversaris: aquest any no es podrà convidar a la classe. Però a nivell d’aula sí el celebrarem, en
aquest cas es treballarà LA CAIXA SORPRESA. Serà un joc sorpresa virtual on les famílies per
correu eviaran la foto de objecte/joguet favorit i la resta haurà d’endevinar-ho.

-

Caixa d’estiu: s’avisarà per correu el dia que han de portar la caixa.
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