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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Com ja sabreu per les notícies, el Departament d’Educació preveu la reobertura de les 
escoles a partir del moment en que passem a la Fase 2 de la Desescalada. 

En el cas dels alumnes d’Educació Primària de l’escola (de 1r a 6è curs), aquests continuaran 
els seus estudis de manera telemàtica fins el proper 19 de juny, dia que finalitzarà el curs 
escolar 2019-20. 

 
QUI PODRÀ VENIR A L’ESCOLA? 
Com a mesura excepcional i no continuada, es podran realitzar tutories individualitzades 
amb aquells alumnes, de qualsevol curs o nivell d’educació primària, que les necessitin. 

Aquestes tutories podran ser sol·licitades, de manera excepcional, per famílies d’alumnes en 
situació de vulnerabilitat o bé pels tutors o tutores. Sempre que es pugui es realitzaran, 
amb cita prèvia, per mitjans telefònics o telemàtics. 

En el cas que l’alumne o alumna hagués de fer la tutoria de manera presencial, els mestres i 
les mestres planificaran i programaran prèviament el dia i l’hora d’atenció a l’alumnat, el qual 
podrà venir al centre, si s’escau, acompanyat d’un únic familiar. En aquests casos preguem 
sempre la màxima puntualitat en l’hora concertada per realitzar la tutoria. 

REQUISITS PER PODER ACCEDIR AL RECINTE DE L’ESCOLA 
Les persones que hagin d’accedir a l’interior del centre educatiu hauran de complir els 
següents requisits sanitaris: 

• No tenir símptomes compatibles 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-CoV 2 durant els 14 dies 
anteriors. 

• Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors. 

• Calendari de vacunes al dia. 
• Declaració responsable (s’haurà de portar emplenada el dia de la tutoria). 
• Portar mascareta. 

 
 
 
 
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Joan Sallarès i Pla  
 Carrer Campoamor, 92            08204 Sabadell 

Correu: a8023992@xtec.cat    Tel. 937102945 

Web: https://agora.xtec.cat/ceipsallaresipla 

 
 

NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT ABANS DE VENIR AL CENTRE 
EDUCATIU 
 

• Abans de venir a l’escola, les famílies vigilaran l’estat de salut del seu fill o filla i 
prendran la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. 

• Per demanar la tutoria individualitzada, s´haurà d’enviar un missatge de Dinantia al 
tutor o tutora del vostre fill/a o bé es podrà sol·licitar pel correu electrònic de l’escola: 
a8023992@xtec.cat. 
Posteriorment, els tutors o tutores es posaran en contacte amb la família sol·licitant 
per acordar dia i hora, sempre i quan no es pogui fer per telèfon o per mitjans 
telemàtics. 

 
IMPORTANT:  
Per motius de seguretat no s’atendrà cap alumne ni cap familiar sense cita prèvia. 
 
  
Salutacions. 
 
Equip Directiu 


