
Benvolgudes famílies,
El Departament d' Ensenyament  ha publicat el Pla de reobertura dels centres educatius
que estan en zones en fase 2 de desescalada. Tenint en compte aquestes directrius la
nostra escola proposa el següent pla    
                  (DE CARÀCTER VOLUNTARI I SENSE AVANÇAR TEMARI)
           Recordeu que no hi haurà servei ni de menjador ni de transport 

REOBERTURA CENTRE

EDUCACIÓ INFANTIL(P3,P4,P5)

6è DE PRIMÀRIA

CURSOS DE 1r A 5è

DE PRIMÀRIA 

MESURES   SEGURETAT

Continuem amb les tasques
telemàtiques
Acompanyament personalitzat i
puntual: 

       - un infant/un progenitor/tutor-a        
         amb cita prèvia
(A través  dels mitjans que utilitzeu
aquests dies amb els tutors: correu
electrònic xtec, telèfon, whatsapp...)

Continuem amb les tasques
telemàtiques
Acompanyament personalitzat i
puntual: 

Suport a la finalització d'etapa:

    - un infant/un progenitor/tutor-a        
      amb cita prèvia.

    - 9 infants per espai i mestre amb 
      trobades programades pels              
      tutors.
(A través  dels mitjans que utilitzeu
aquests dies amb els tutors: correu
electrònic xtec, telèfon, whatsapp...)

Continuem amb les propostes telemàtiques
Acollida voluntària de 9h  a 13h:

  - Només per famílies amb treball presencial      
    no flexible
  - 8 infants de  P3 i 10 de P4 i P5 per espai i  
    mestra.                      
      
En el cas d'EI  us demanem que ens feu arribar un
e-mail a l'escola (a8026464@xtec.cat) abans del
dia 27 de maig fent la petició de que us caldrà
portar aquests dies a l'escola al vostre fill-a i
adjunteu la declaració responsable conforme heu
d'anar a treballar i, si és possible, el certificat de
l'empresa. NO PODEU VENIR A L'ESCOLA SENSE
AVISAR PRÈVIAMENT, només d'aquesta manera
podrem fer una planificació ordenada complint
totes les mesures de seguretat.
Els Alumnes d'Infantil, heu de pensar que no
podran tenir contacte físic, el material que
utilitzin individualment s'haurà de desinfectar
abans i després d'usar-lo, no podran utilitzar
paper ni material escriptura, no podran fer cap
activitat curricular, no podran circular per
l'escola (només entrades i sortides)
 

Requisits per poder venir presencialment a l'escola: Absència de simptomatologia de
covid-19 o haver estat positiu durant els 14 dies anteriors, no haver estat en contacte amb
algun positiu els 14 dies anteriors i tenir les vacunes al dia. Que l'infant no presenti
malalties cròniques complexes (respiratòries, cardíaques, diabetis...)
Entrades i sortides  esglaonades: Només un acompanyant i les famílies no podran entrar
al centre.
Els alumnes hauran de mantenir una distància entre ells de 2 metres: activitats i
material individual
Ús de mascareta: En cas de no poder garantir les mesures de distanciament
Rentat de mans:  A l' entrada i sortida del centre , abans i després d'esmorzar, abans i
després d'anar al WC i abans i després de les diferents activitats.


