
NO heu entregat la
documentació dins

els terminis.

Presenta simptomes
de COVID-19

 
- tos seca

- febre
- cansament

- dolor
- mal de coll

- diarrea
- ...

Ha estat en contacte
amb persones amb

COVID-19

Fa 1r, 2n, 3r, 4rt o 5è

P3, P4 o P5
 
o
 

6è

Heu d'haver
entregat la

documentació
dins els
terminis.

LES CLASSES SEGUIRAN TELEMÀTIQUES
 

PER A TOT L'ALUMNAT  
(classroom)

SEGURETAT I NORMATIVA

REINCORPORACIÓ

L'ESCOLA

No
pot venir a
l'escola si...

Sí
pot venir a
l'escola si

fa...

L'assistència, en
aquesta situació, és

voluntària.

EL MEU FILL/A POT
VENIR A L'ESCOLA?

8/6/2020

A



Abans d'anar
a l'escola
CADA DIA:

digitalment

imprès i signat 

 
o
 

a mà, 
per enviar una foto.

Document
declaració
responsable: 
 
INFANTIL
PRIMÀRIA
 
Signat! 

Fins al dia 4 juny
 
 

al mail de l'escola
 

a8034746@xtec.cat

Certificat conforme
s’està treballant
presencialment i
l’horari.

Preneu la
temperatura del

vostre fill/a i
comproveu que no

té febre.

Dia 8 

A l’entrada.

Llibre de vacunes 
al dia

Què he
de fer?

Quan anem
a l'escola:

De dilluns a divendres,
de 9 a 13 amb entrada

esglaonada

Els nens i nenes d’infantil de 3 a 6
anys

Alumnat de 6è
Els dijous 11 i 18 de juny

Els grups els comunicaran
les tutores

(Per normativa es faran grups redüits.)

https://drive.google.com/open?id=1f1mbKGvCSk-JXOe8IIEkZmJEOaIMr1J7
https://drive.google.com/open?id=1OgKLf6op_rchln6sfOT-Xjqzv2O2Okbx


Aquesta informació serà vàlida fins
que el Departament d'Educació la
canvii

El pla específic de reobertura serà
públic a la web de l'escola.

Moltes gràcies
Equip educatiu de l'escola Rocafonda

Mantingueu la distància
de seguretat a l'entrada.

Les persones
acompanyants heu de fer

servir la mascareta

Tingueu en
compte
que...

Els nens i nenes no duran
mascareta dins l'espai

habilitat.

Per parlar amb la seva mestra heu de
demanar cita prèvia..

El nen/a ha de venir acompanyat només
per UNA persona.
 
Haureu de deixar-lo a la porta de l'escola.

No podem garantir  que no
hi hagi contacte entre

ells/es.

https://agora.xtec.cat/ceiprocafonda/

