
 

Escola Valdelors 
 

Carrer  Escoles , 16 
43891  Vandellòs 
Tel. 977824014  
e3004700@xtec.cat 
http://agora.xtec.cat/ceip-valdelors-vandellos 

 

 

PLA D’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS D’EDUCACIÓ 

INFANTIL I PRIMÀRIA EN FASE 2 ACORDAT PER TOTS ELS CENTRES 

PÚBLICS DE LA ZONA BAIX CAMP SUD 
 

Benvolgudes famílies, 

El Departament d’Educació de la Generalitat ha comunicat que el curs 2019-20 

finalitzarà de manera telemàtica el dia 19 de juny de 2020. 

No obstant, i a partir del dia 1 de juny, es donarà l’oportunitat a l’alumnat d’assistir al 

centre exclusivament en els següents casos: 

ALUMNES DE 6è DE PRIMÀRIA  

● Trobada presencial de caràcter voluntari. 

● 1 dia a la setmana: els divendres 5,12 i 19 de juny.  

● Horari: de 9:30h. a 11:00h. 

 

ALUMNES DE 1r a 5è DE PRIMÀRIA  

● Trobada presencial de caràcter voluntari. 

● Un dia a la setmana del 17 al 19 de juny. Especificant dia i hora per 

cursos al final del document. 

 

ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL  

● Servei exclusiu d’acollida. 

● Màxim 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5. 

● Del dia 1 al 19 de juny. 

● Horari: de 9h a 13h. 

● No hi haurà servei de menjador. 
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 REQUISITS PER A L’ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT AL CENTRE EDUCATIU: 

● Alumnat d’Educació Primària: presentar el dia que es vingui a 

l’escola la declaració responsable que us adjuntem en el document. 

● Alumnat d’Educació Infantil que faran acollida fins al 19 de juny:  

- una declaració jurada del pare i de la mare o tutor legal 

conforme fan treball presencial i no tenen possibilitats de 

flexibilitzar el seu horari.  

- El calendari de vacunes actualitzat. 

- Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i 

filles, prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per 

anar a l’escola. En el cas que l’alumne/a tingui febre, no podrà 

assistir al centre. 

 

 

 MESURES DE SEGURETAT AL CENTRE EDUCATIU: 

Les mesures preses responen a les orientacions de PROCICAT, Sanitat i 

Departament d’Educació,  per  tal de garantir la màxima seguretat de l’alumnat, del 

personal docent, i de tota la  Comunitat Educativa. 

● Caldrà seguir en tot moment les instruccions donades per els/les mestres en 

relació al rentat de mans, distància de seguretat, ús de mascareta. 

● En cas d’aparició de símptomes en un alumne/a en la seva presència al 

centre se seguiran les indicacions sanitàries i el protocol vigents en aquell 

moment. 
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 ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA AL CENTRE EDUCATIU: 

 

L’atenció presencial al centre es durà a terme per part de l’equip directiu i els 

mestres docents que no són personal de risc i a més a més no tenen fills/es menors 

o persones dependents al seu càrrec.   

No tenim cap alumne/a a l’etapa d’Educació Infantil que assistirà presencialment a 

l’Escola Valdelors del dia 1 al 19 de juny. 

 

❖ Horaris dels grups:  

➢ L’acollida a l’alumnat d’Educació Infantil es farà en horari de 9h a 13h. 
 

➢ L’acció educativa presencial voluntària per als grups de 6è es farà els 
dies 5,12,19 de juny en horari de 9:30h a 11:00h. 

 

➢ L’atenció personalitzada és planificarà amb cita prèvia i en l’horari que 
s’acordi amb la família i els professionals que hi hagin d’intervenir. 

 

➢ L’atenció tutorial en grup reduït (per cursos i horaris diferents) per tal 
de recollir els llibres de text i el material personal de cada alumne; així 
com tornar els llibres xerrameca i de la biblioteca de l’escola que 
puguin tenir a casa es farà els dies següents: 

 

■ Dimecres dia 17 de juny :  - 1r. de Primària (de 10h a 11h)  

                                              - 2n. de Primària (de 12h a 13h) 

 

■ Dijous dia 18 de juny:      - 3r. de Primària (de 10h a 11h)  

                                - 4t. de Primària (de 12h a 13h) 

 

■ Divendres dia 19 de juny:  - 5è. de Primària (de 12h a 13h)  

 

 

 

● Els informes de final de curs s’enviaran per correu a cada família. 
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