
Pla d’obertura centre en Fase 2 
 

El centre obrirà les seves portes en el moment en que arribem a la Fase 2, tot i que                   
el treball continuarà telemàticament fins el 19 de juny (últim dia del curs). 
 
Educació Infantil 
 
Les famílies d’Educació Infantil podran portar els seus fills/es en l’únic cas que             
ambdós progenitors es trobin en situació d’estar treballant presencialment i no           
facin teletreball i, en tot cas, hauran de signar una declaració responsable per             
justificar-ho. 
 
L’horari serà de 9:00h a 13:00h, però l’horari d’entrada i de sortida canviarà             
substancialment ja que s’ha de fer una entrada escalonada per evitar contactes, i es              
deixarà uns 10 minuts entre els diferents cursos d’Infantil tant en l’arribada com en el               
retorn a casa. 
 
Els horaris de patis seran diferents per a cada curs d’Infantil per intentar evitar el               
contacte entre alumnes de diferents cursos. 
 
S’intentarà que els alumnes no barregin joguines entre ells per intentar evitar la             
propagació de possibles contagis. 
 
Es deixarà portar una joguina des de casa. 
 
 
Educació Primària 
 
Les famílies podran dur els fills/es al centre de forma voluntària. És dedicarà una              
sessió d’1 hora i mitja aproximadament per a cada curs per poder explicar les              
sensacions i emocions que han passat durant aquest temps de confinament i fer una              
despedida de forma presencial. 
 
En aquesta sessió els alumnes es podran endur cap a casa tots els llibres o               
objectes que encara tinguin al centre. En cas de no venir es mantindran a l’escola               
fins el retorn al setembre. 
 
Ho faran amb el seu tutor a la seva aula. En el cas que el nombre d’alumnes superi                  
la ràtio establerta hi haurà un mestre de suport i es dividirà el grup en 2 espais                 
diferenciats. 
 



Existeix la possibilitat que les famílies puguin demanar una tutoria individual amb            
el tutor/a de l’alumne/a. Aquesta tutoria s’haurà de concertar mitjançant cita prèvia i             
a la reunió només podrà assistir un dels dos progenitors (o pare o mare, els dos                
alhora no). 
 
 
Consideracions generals: 
 

- Els alumnes podran venir al centre sense mascareta però amb la certesa que             
les famílies els hi han pres la temperatura abans de venir al centre i no han                
estat en contacte amb ningú que hagi tingut o tingui el COVID-19. 

- És tindrà molta cura que els alumnes es vagin desinfectant les mans sovint i              
tindran paper per eixugar-se les mans de forma individual. 

- Hi haurà una desinfecció del centre a diari, com així també de les joguines              
que s’hagin utilitzat durant el matí amb els alumnes d’Educació Infantil. 

- Els docents sí hauran de portar els equips de protecció adients. 
 
 
Horaris Educació Infantil 
 
 

Curs Entrada Sortida Mestra 

P3 9:00h 12:50h Tutora + Suport  

P4 9:10h 13:00h Tutora 

P5 9:20h 13:10h Tutora 
 
Horaris Educació Primària 
 

Curs Dia Entrada Sortida Mestra 

1r Dilluns 15 juny 10:00h 11:30h Tutora 

2n Dimarts 16 juny 10:00h 11:30h Tutora 

3r Dimecres 17 juny 10:00h 11:30h Tutor 

4t Dijous 18 juny 10:00h 11:30h Tutora 

5è Divendres 19 juny 10:00h 11:30h Tutora 

6è Divendres 19 juny 10:10h 11:40h Tutora 
 



Hi haurà sempre un mestre de reforç per si es supera la ràtio en algun curs. 
 
Els que utilitzeu el transport ja se us informarà degudament de l’horari de recollida i               
de retorn dels vostres fills/es en el cas que es confirmi que hi haurà aquest servei. 
 
Un membre de l’equip directiu sempre romandrà al centre mentre estigui obert. 


