
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA PRÀCTIQUES I   

 (8 a 19 de juny en horari de 9 a 13 hores) 

EL CURS ACABARÀ DE MANERA TELEMÀTICA 

CICLE INICIAL I MITJÀ 

Tutoria personalitzada amb cita prèvia. 

Els dies 12 i 15 de juny per Cicle Inicial i els dies 16 i 17 de 

juny per Cicle Mitjà, breu tutoria (10 minuts) per recollida 

d’informes i material amb cita prèvia i sempre de manera 

voluntària. L’alumne/a acompanyat/da d’un sol familiar. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

Consultades totes les famílies, no hi haurà assistència 

d’alumnat per acollida. 

Tutoria personalitzada amb cita prèvia. 

Els dies 10 i 11 de juny, breu tutoria (10 minuts) per recollida 

d’informes i material amb cita prèvia i sempre de manera 

voluntària. L’alumne/a acompanyat/da d’un sol familiar. 

 

CICLE SUPERIOR 

Tutoria personalitzada amb cita prèvia. 

Els dies 18 i 19 de juny, per 5è curs, breu tutoria (10 

minuts) per recollida d’informes i material amb cita 

prèvia i sempre de manera voluntària. L’alumne/a 

acompanyat/da d’un sol familiar. 

6è curs. Acollida i tutoria en grups de 8/9 alumnes a la 

pròpia aula. Es dividirà l’alumnat de la classe de 6è en 

tres grups de 8/9 alumnes: 

• Dies 11 i 12 de juny. 

• Dies 18 i 19 de juny. 

MESURES DE SEGURETAT 

Requisits per assistir al centre: 

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós. 
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

• Calendari vacunal al dia. 

• En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que 

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-

CoV2, cal valorar conjuntament amb equip mèdic. 

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al 

centre educatiu una declaració responsable, per la qual els seus fills o filles 

compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. Per més informació, podeu trobar el Pla d’Obertura complet a la 

web de l’escola  https://agora.xtec.cat/ceip-practiques1-lleida/  

https://agora.xtec.cat/ceip-practiques1-lleida/

