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PLA D’ORGANITZACIÓ I MESURES COVID DE LES ACTIVITATS D’ESPAI CULTURA PEL CURS 2020-2021

COMUNICACIONS I SEGUIMENT
•

La principal via de comunicació amb el professorat serà ClassDojo. En cas que no es gueu
familiaritzats amb l’aplicació se us informarà a l’inici de curs. Aquesta és la via més ràpida de
comunicació amb el professorat.

•

Les famílies hauran de comunicar per ClassDojo o, en el seu defecte, per correu electrònic al
professor d'anglès (nom.cognom@claretbarcelona.cat) si l’alumne falta a classe per qualsevol mo u
(encara que ja s'hagi comunicat a l'escola).

•

S'u litzaran tant ClassDojo com la plataforma Google Classroom com a eines educa ves i de
seguiment durant tot el curs. D’aquesta manera, es podrà seguir l’ac vitat a distància en cas de
necessitat.

•

És essencial que els alumnes de STEP 4-5-6 i TEEN ENGLISH puguin accedir als recursos online que
ofereixen els seus respec us llibres de text, ja que aquests seran u litzats durant el curs.

•

En cas que durant l'ac vitat presencial algun alumne mostri símptomes de COVID-19 se l'aïllarà i
s'avisarà a la família mitjançant trucada telefònica.

MATERIAL I ÚS D'ESPAIS
•

Tots els alumnes d’Infan l i STEPS 1-2-3 hauran de portar una bossa de plàs c amb un llapis, goma
d'esborrar, maquineta i uns 5-7 colors. Aquesta bossa serà desinfectada abans i després de cada ús i
serà custodiada pel professor corresponent.

•

Els alumnes de STEPS 4-5-6 poden portar el seu propi estoig o una bossa de plàs c amb un llapis,
goma d'esborrar i maquineta. Aquesta bossa la poden guardar dins de la carpeta amb els llibres. A
més a més, haurien de portar un quadern per prendre apunts (pot ser el mateix del curs passat).
Aquests alumnes aniran a buscar el material a la seva aula en començar la classe i es retornaran al
mateix lloc en acabar durant l'horari de migdia. En horari de tarda, els alumnes portaran el material
a la motxilla. Tots es podran endur el material a casa quan ho necessi n.

•

Els alumnes es distribuiran a les classes de la següent manera:
•

Els alumnes de P3 i P4 s’organitzaran per classe en la mesura del possible.

•

Els alumnes de P5 i Primària estaran organitzats per curs, i s’intentarà que els grups es guin
formats pel mínim d’alumnes de diferents lletres dins del mateix curs.

•
•

Els alumnes de Secundària estaran organitzats per nivells.

Per evitar desplaçaments innecessaris, intentarem u litzar sempre el mateix espai, preferiblement

la mateixa classe de la majoria dels alumnes.
•

En cas de pluja, en horari de 12:30 a 15:00 no es realitzarà l'ac vitat de manera presencial ja que les
aules estaran ocupades (exceptuant les classes de 14:30 a 15:00 amb P5 i 1r). El professor/a farà
una sessió d'Speaking en pe t grup amb els alumnes i els explicarà possibles ac vitats a fer a
GoogleClassroom.

•

Tots els alumnes podran dinar al seu torn de menjador i amb el seu grup bombolla.

•

Per les ac vitats que començen a les 17:00 (Play me i STEPS - Primària), tots els alumnes podran
portar un pe t berenar pels primers moments de l’ac vitat. Aquest es menjarà mantenint les
distàncies de seguretat amb els altres companys/es. Una vegada hagin acabat, s’hauran de rentar
les mans i posar-se de nou la mascareta.

•

HIGIENE I NETEJA

Tant els alumnes com el professorat hauran de portar la mascareta posada en tot moment i tenir
una de recanvi a la seva classe.

•

Tant els alumnes com el professorat es desinfectaran les mans a l'inici i ﬁnal de la classe i en cas
necessari durant l'ac vitat. També es netejaran les mans cada vegada que els alumnes entrin o
sur n de les aules i del col·legi.

•

Els alumnes amb al·lèrgies/pell atòpica que puguin tenir alguna reacció amb el gel desinfectant
hauran de portar el seu propi desinfectant i caldrà que ens aviseu per ClassDojo per tal de tenir-ho
present.

•

Cada alumne ndrà una taula assignada i en la mesura del possible serà sempre la mateixa.

•

Tot i que el servei de neteja reforça la desinfecció durant tot el dia dels espais compar ts i aules, els
alumnes desinfectaran la taula i cadira abans i després del seu ús al migdia. A la tarda, només es
desinfectarà a l’entrada a la classe.

•

Només es prendrà la temperatura als alumnes que realitzin ac vitats a par r de les 18:00h o
sempre que observem malestar o símptomes. Es trucarà a la família en cas que un alumne ngui
més de 37.5ºC per tal que el vingueu a recollir per portar-lo al CAP.

ESPECIFICACIONS D’ENTRADES I SORTIDES EN HORARI DE TARDA
ENTRADA
INFANTIL

SORTIDA

Es recollirà els alumnes a la seva classe a les

La sor da d’Infan l es realitzarà a les

16:30h.

18h per la porta d’Infan l (c/Nàpols). És
imprescindible el carnet d’alumne per
recollir-los.

1r, 2n i 3r de

Es recollirà els alumnes a la seva classe 5-10

La sor da es realitzarà a les 18h per la
porta d’Infan l (c/Nàpols).

PRIMÀRIA

minuts abans de les 17:00h.

4t, 5è i 6è de

Es recollirà els alumnes a la seva classe 5-10

La sor da es realitzarà a les 18h per la

PRIMÀRIA

minuts abans de les 17:00h.

porta de l’esquerra de l’església (c/Sant
Antoni Maria Claret).

ESO I BATXILLERAT

La sor da es realitzarà a les 19h o les
19,30h per la porta d’Infan l (c/Nàpols).

ESO I BATXILLERAT

Els alumnes es trobaran amb el professor/a
davant de la porta de l’esquerra de l’església
(c/Sant Antoni Maria Claret) a les 18h. Se’ls
proporcionarà desinfectant de mans i els
professors prendran la seva temperatura.
Els alumnes hauran d’entrar per la porta pe ta

(divendres)

al carrer Sicília per pujar al pa vell. Les

17:50h per la porta principal (c/Sicília).

(dilluns a dijous)

Les sor des es realitzarà a par r de les

entrades es faran de manera escalonada:
●

a les 14,50h: les classes de B1, B2 i FCE
(Elizabeth).

●

a les 15h: les classes de B1+ (Eleanor i
Carles), FCE (Lucia) i FCE-C1.

Un cop al pa vell, els alumnes hauran
d’agrupar-se per classe mantenint les distàncies
de seguretat i portant la mascareta. Se’ls
proporcionarà desinfectant de mans i els
professors prendran la seva temperatura.

Aquest document està subjecte a canvis en funció de la norma va o de les necessitats escolars que vagin
sorgint durant el transcurs de l’any.

