COLLBATÓ

Pla d'obertura
Escola La Salut
DEL 8 AL 19 DE JUNY DE 2020

CONSIDERACIONS PRÈVIES
L'assistència

dels

alumnes

i

les

alumnes

d'educació

infantil

i

6è

de

primària serà de caràcter voluntari. Per tant, en cap cas s'avançaran
continguts curriculars.
Serà

imprescindible

presentar telemàticament al c/e del tutor/a o

presencialment la declaració responsable pertinent.
Des de l'escola, intentarem garantir al màxim les mesures de seguretat
pertinents, encara que resultarà difícil d'aconseguir.

MESURES DE SEGURETAT I
Requisits per a poder assistir al centre:
Absència de simptomatologia de COVID-19.
No haver estat positiu de la malaltia durant els 14 dies anteriors al 8 de juny.
Haver passat 14 dies després del contacte amb una persona infectada pel virus.
No presentar cap malaltia crònica respiratòria, cardiovascular, immunodeficiència
i/o complexa.

MESURES DE SEGURETAT II
A tenir en compte:
L'infant només podrà ser acompanyat per una sola persona.

·

Les famílies no podran accedir a les instal lacions interiors del centre.
Les entrades i les sortides es faran de forma esglaonada i caldrà mantenir la
distància de seguretat en tot moment.
Caldrà

fer

ús

de

la

mascareta

en

cas

de

no

poder

garantir

la

distància

de

seguretat.

ALUMNES EDUCACIÓ INFANTIL
Podran assistir els fills/es de famílies que no puguin fer-se'n càrrec de 9 a 13 h.
Es vetllarà per a mantenir la distància entre infants en tot moment.
Les sessions virtuals quedaran suspeses segons el nombre d'alumnes d'acollida.
Les pertinences personals dels infants seran recollides per un dels progenitors o
familiar el dia 19 de juny de 13 a 15 h per la porta del pati d'educació infantil. En
cas de no poder assistir-hi, es guardaran per al curs vinent. En cap cas es lliurarà
les pertinences d'un alumne/a a una altra persona que no sigui el pare, la mare o
un familiar.

ALUMNES DE 6È
Els/les alumnes podran assistir 1 h i 30 min un cop a la setmana a
l'escola, entre els dies 8 i 19 de juny.
Es mantindran les sessions virtuals establertes, així com les propostes
telemàtiques.

ALUMNES DE 1R A 5È
Tutories individualitzades telemàtiques, si escau.
Es

mantindran

les

sessions

virtuals

establertes,

així

com

les

propostes telemàtiques.
L'alumnat assistirà -voluntàriament- un dia de la setmana entre
el 15 i el 19 de juny, en una sessió d'1 h i 30 min, a recollir les
seves pertinences i acomiadar-se del tutor/a.

