
 
          PLAN DE CONTINGENCIA 2020-21 
                                                    ACTUALITZACIÓ. DESEMBRE 2020 

 
Al Pla de Contingència  del CEIPIEEM Son Serra s'indica que 
 
Berenar: Sempre i en Tots els nivells és berena a l'aula. 
Tots els alumnes del centre i berenen a les aules entre els 10,30 i les 12 hores, així s'evita davallar carmanyoles i ampolles d'aigua al pati. 
 
Publicades les noves mesures, consultat EDUCOVID i informada la Comissió de Salut del centre és necessari actualitzar el Pla de Contingència.  
 
Berenars a les aules 
Berenar: Sempre i en Tots els nivells és berena a l'aula. 
Tots els alumnes del centre i berenen a les aules entre els 10,30 i les 12 hores, així s'evita davallar carmanyoles i ampolles d'aigua al pati. 
  
Els alumnes surten en diferents torns al pati a partir les 10.15 fins a les 11.30 h per respectar els grups de convivència i evitar contactes entre grups 
L'horari de berenar a l'aula, segons els torns de pati és a Educació Infantil a partir de les 10,45, a 1r, 2n i 3r de primària a partir de les 10,45 h, a 4t, 5è i 6è a                                      
partir de les 11,10 hores. 
El berenar a l'aula no és moment de pati ni de relació social. 
 
Es treuen la mascareta tots al mateix moment únicament per berenar. Un cop finalitzat el berenar (tots alhora) s’han de posar la mascareta per procedir a                          
rentar-se les mans 
Durant el berenar cada alumne romandrà a la seva taula asseguts correctament respectant la distància establerta. 
No es poden desplaçar per l'aula mentre es berena. 
El període sense mascareta ha de ser el mínim possible, ja que és una situació d'alt risc. 
El temps de berenar ha de ser inferior a catorze minuts, a partir de 15 minuts es considera situació de contacte estret, en conseqüència en el cas de detectar                             
un positiu a l'aula implica un greu risc i la quarantena dels alumnes pròxims. 
Es demana a les famílies que adaptin el berenar dels seus fills/es a la situació actual, i es recorda que s'ha de complir amb la normativa interna amb relació als                              
aliments que no poden introduir-se al centre per greus de situacions d'al·lèrgia entre els alumnes i docents. 


