Benvolgudes famílies del Blanxart,
El nou curs és a punt de començar. Serà un curs especial per la situació sanitària que
estem vivint.
El Blanxart ha pres una sèrie mesures dictades per les autoritats sanitàries i aplicades en
l’organització d’enguany del nostre Centre. Aquestes mesures tenen com a objectiu
principal i essencial que aquest curs es pugui realitzar amb la màxima normalitat
possible i així assegurar l’educació dels vostres fills i filles.
La normalitat i el bon funcionament del Centre és l’objectiu de les instruccions i d’altres
informacions que podreu llegir a continuació. És essencial que s’acompleixin per
assegurar la salut i el dret a l’educació dels vostres fills i filles.
Us demanem llegir amb atenció les següents indicacions:
Les presentacions d’inici de curs.
-

L’alumnat coneixerà a través del nostre web quin és el seu grup classe i a quina
hora se li convoca.
Aquesta informació es publicarà la tarda del dia anterior al dia de la presentació.
Recordeu que l’ús de la mascareta és obligatori en totes les instal·lacions del
Centre.

Ensenyament presencial.
Un dels objectius bàsics de l’organització d’enguany és la d’assegurar el màxim possible
una mínima mobilitat de l’alumnat, per tal d’assegurar que realitzi totes les seves
activitats en el mínim nombre d’espais i que aquests sempre siguin els mateixos.
L’ús de la mascareta.
-

Dins de l’Institut és obligatòria en tots els espais durant totes les hores. El fet de
no portar-la no podrà accedir al Centre.
S’ha de renovar constantment en funció del tipus de mascareta.

Entrada i sortida de l’Institut i mobilitat dins del Centre.
Cada grup tindrà associat un flux marcat amb un color. Aquest flux determinarà:
- La porta d’entrada al Centre.
- L’hora d’entrada al Centre.
- Itinerari bàsic de circulació.
- Localització de l’aula de grup.
- L’hora d’entrada i sortida al pati.
- L’hora de sortida del Centre.
- Porta de sortida del Centre.

L’entrada i sortida del Centre es realitzarà utilitzant dues entrades i en dos torns.
Aquesta informació es lliurarà a través de l’alumnat el dia de la presentació.
La puntualitat.
Aquest any serà molt important la PUNTUALITAT de l’alumnat en arribar al Centre.
Per tal d’assegurar els fluxos i per tant la seguretat de tothom cada dia, la puntualitat és
extremadament important i el fet de no respectar-la implicarà no poder entrar al Centre.
Alumnat amb símptomes compatibles amb la Covid-19 i mesures d’higiene.
També són particularment importants aquest any les següent situacions:
- L’alumnat no podrà venir al centre si:
o Presenta els símptomes que les autoritats sanitàries dictaminen com a
compatibles amb la Covid-19 que són la febre (temperatura corporal
superior a 37,2 graus), tos, dificultat respiratòria, malestar físic i diarrea,
i qualsevol quadre infecciós.
o Ha estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
o Ha estat en contacte estret amb un positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.
- Preguem, més que mai, que les famílies s’assegurin d’extremar la higiene dels
seus fills i les seves filles.
Alumnat al Centre cada dia.
És obligatori l’ús de les mascaretes en tots els espais del Centre durant tota la jornada
escolar.
L’alumnat a l’aula de grup:
- Cada vegada que entra i surt de l’aula, tant alumnat com a professorat haurà de
posar-se gel hidroalcohòlic que facilitarà el Centre.
- La ventilació i renovació de l’aire de l’aula estarà assegurada amb l’obertura
constant de les finestres dels extrems de l’aula o la porta i una finestra obertes
sempre i quan aquests dos elements estiguin disposats en diagonal.
- Tant les aules com els diferents espais de l’Institut es netejaran i desinfectaran
diverses vegades al llarg de la jornada.
L’ús de les taquilles:
- Les taquilles no es podran fer servir fins a després de Nadal. En funció de
l’evolució de la pandèmia es podran tornar a utilitzar.
- Si fins a final de curs no s’han pogut fer servir es retornaran els diners.
L’ús del pati:
- Hi haurà dos torns de sortida i d’entrada.
- Es delimitaran zones estanques al pati assignades per nivell, on sempre s’haurà
de mantenir la distància interpersonal de seguretat.

-

-

-

L’alumnat no es podrà treure la mascareta excepte en el moment que decideixi
menjar o beure sempre assegurant-se que en el moment de fer aquest acte hi
hagi la distància de seguretat establerta amb els seus companys i companyes.
Si l’alumnat realitza activitat física la podrà fer sense mascareta i mantenint la
distància interpersonal de seguretat personal. Just acabada aquesta activitat
s’haurà de tornar a posar la mascareta. Les competicions entre alumnat de
diferents grups queden anul·lades durant aquest curs.
Els dies en què les circumstàncies meteorològiques impedeixin sortir al pati
l’hora de l’esbarjo es farà a l’aula de grup.

Servei de menjador i activitats extraescolars.
Pel que fa al servei de menjador, cantina i activitats extraescolars us informarem en els
propers dies del funcionament d’enguany.
Reunions amb el tutor o tutora.
Les reunions dels tutors i tutores amb les famílies es faran únicament de forma
telemàtica. Si algun pare o mare considera que ha de venir al Centre, haurà de sol·licitar
cita prèvia enviant un mail al correu de Centre.
Telèfon mòbil i aparells electrònics.
L’ús del mòbil continua prohibit en totes les instal·lacions del Centre i amb més motiu
aquest any, ja què aquest aparell està considerat un focus important de contagi.

Famílies del Blanxart, el nostre objectiu bàsic és assegurar el dret a l’educació i la salut
de la nostra comunitat. Per tant les mesures disciplinàries aquest any seran més
estrictes:
-

El no compliment per part de l’alumnat de les mesures sanitàries implicarà
l’expulsió directa del Centre.
Les conductes negatives dins de l’aula que facin imprescindible la sortida d’un
alumne implicarà l’expulsió del Centre.

Totes aquestes indicacions queden subjectes a possibles modificacions en funció de les
informacions rebudes per part de les autoritats sanitàries i l’evolució de la pandèmia.
A més us recomanem la lectura del document POC [Pla d’Obertura de Centres] que el
podeu consultar a la nostra pàgina web.
Amb la col·laboració de tots els membres de la comunitat educativa del Blanxart hem
d’aconseguir que aquest sigui un altre gran curs al Blanxart.
Bon inici de curs a tothom.
Equip Directiu de l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals.

