Reunida l’assemblea de delegats i delegades de centre, el 16 d’octubre de 2020, proposa i acorda per unanimitat:
NORMES

CURS 2020-2021

ENTRADES/EIXIDES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No vindre amb símptomes o si en té un germà/na.
Comprovar a casa la febre.
Puntualitat (ni abans ni després).
Entrar i eixir soles per la porta que toca.
Filera amb distància SEMPRE.
Entrem i eixim per l’escala senyalitzada, només utilitzem la que
està més prop de l’aula en les entrades i eixides a la classe,
quan anem acompanyats pel professorat.
A les escales deixarem quatre graons mínim entre persones.
No toquem la barana.
Dir a les famílies que no s’aglomeren a les portes.

CLASSE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estar seguts, sense alçar-se i mantenint la distància.
Respectar el torn de paraula. Alçar el braç.
No tocar a les altres persones ni el seu material.
Portar SEMPRE la mascareta i en bones condicions.
Portar sempre el kit COVID (mascaretes i hidrogel).
Posar-nos hidrogel (BÉ) quan siga necessari.
No molestar.
Arreplegar bé quan s’acaba la classe i esperar darrere la
cadira.
Continuar treballant les RRR a classe.

BANYS
•
•
•

Anar pocs i mantindre SEMPRE distància.
Anar abans i després del pati.
Fer bon ús del servei
ÉS NOSTRE :
ü No malbaratar l’aigua ni el paper
ü No embossar lavabos ni wc.
ü Mantindre’l net: pixar on cal, estirar la cadena, no tirar
aigua ni papers a terra...
ü No jugar allí.
ü Estar soles el temps necessari.
ü No molestar a cap persona.
ü Rentar-se sempre amb sabó (BÉ) quan acabem.
ü Continuar aplicant les RRR al bany.

PATI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anar en filera amb distància
Ocupar soles l’espai que ens toca.
5é i 6é van per darrere les porteries i no passen pel mig.
2n cicle no es col·loca taponant la porta del poliesportiu.
Esmorzem seguts, quiets i amb més distància perquè no
portem mascareta.
Juguem sense contacte.
No molestem.
Anem a la filera quan ens diga la mestra/mestre, de
seguida.
Apliquem les RRR sempre:
ü Dur esmorzar saludable.
ü Portar carmanyola, saquet...per no dur
embolcalls.
ü Eliminar l’alumini.
ü Si portem embolcalls tirar-los a les papereres
adients.
ü Mantindre el pati net
ÉS NOSTRE

