
 

PLA DE REOBERTURA ESCOLA ARNAU BERENGUER  JUNY 2020 

L’ASSISTÈNCIA PER PART DELS ALUMNES ÉS VOLUNTÀRIA 

Caldrà comunicar al centre els infants que es reincorporen de manera presencial. 

EL CURS ACABA DE FORMA TELEMÀTICA A TOTS ELS NIVELLS 

 
 

Acollida de l'alumnat d'Educació Infantil per motius de conciliació:  
- Per famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, han de realitzar treball 
presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. 
- Horari: de 9h a 13h. 
- Entrada i sortida: P3 i P5, per la porta d’Infantil; P4, per la porta principal (de Cicle Inicial). 
 
 
Trobades presencials voluntàries pels alumnes de 6è de primària: 
- A l’aula i en grups reduïts. 
- Una sessió per setmana dimarts de 10h a 11:30h.  
 
 
Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell, sempre amb cita 
prèvia acordada.  
 
Atenció tutorial en grups reduïts d'alumnes en qualsevol curs o nivell, 
quan es cregui necessari en moments puntuals. Ja s’avisarà a les famílies. 
L’assistència serà voluntària.  
 
 
 
MESURES DE SEGURETAT 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  
 Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV2 durant els 14 dies anteriors.  
 Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 
dies anteriors.  
 Absència de malalties cròniques d’elevada complexitat (respiratòries, cardíaques, del sistema 
immunitari, neuromusculars o encefalopaties, diabetis…) 
 Calendari vacunal al dia.  
 Un acompanyant per alumne, màxim, que no podrà entrar al centre. 
 Els alumnes hauran de mantenir una distància de seguretat de 2m i el material serà individual. 
 Mascaretes: cal que assisteixin al centre amb mascareta a partir de P5 pel cas que hi hagi moments en 
que es faci difícil mantenir la distància.  
 Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans 
d’anar a l’escola.  
 Cal presentar la declaració responsable per la qual l’alumne/a compleix tots els requisits per assistir al 
centre educatiu. 


