
PLA D'OBERTURA DE CENTRES
 

ESCOLA MARCEL·LÍ DOMINGO
TIVISSA

 
DE  L'1 AL 19 DE JUNY

 COMUNICACIÓ  A  PARTIR  DE
LA  NORMATIVA  VIGENT

QUAN S'OBRE L'ESCOLA?

L'escola s'obrirà a partir del dia 1 de juny.

De 9 a 13:00 hores cada dia de forma voluntària.

No es faran classes lectives.

Continua la docència telemàtica fins a final de curs.

 

 

 

 

 

 

ACOLLIDA A EDUCACIÓ INFANTIL

Els pares treballen fora de casa i no poden fer-se'n càrrec, ja que per motius laborals i

professionals, han de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo.

Hauran d'acreditar-ho mitjançant Declaració Responsable que facilitarà el centre.

És imprescindible informar prèviament al centre.

De 9 a 13:00 hores cada dia de forma voluntària i només si es compleixen els següents 

REQUISITS:

 

ALUMNES DE 6È
IL'assistència és voluntària.

Un dia a la setmana en l'horari que acordi el centre.

Els grups han de ser de 13 alumnes com a màxim.

És imprencindible informar prèviament al centre de

l'assitència.

El mestre tutor informarà als pares de com seran les

trobades, dia i hora.

 

ATENCIÓ TUTORIAL EN GRUPS REDUÏTS DE PRIMER A
CINQUÈ.
L'assistència és voluntària.

Es realitzarà una vegada entre el dia 1 i el 19 de juny, en l'horari que acordi el

centre amb convocatòria prèvia. 

El mestre tutor informarà als pares de com serà la trobada, dia i hora.

 

ATENCIÓ PERSONALITZADA
En casos excepcionals, l'escola podrà organitzar una

trobada amb el tutor o tutora de l'alumne/a i amb la

presència d'un únic familiar amb l'objectiu de tractar

algun tema concret o fer acompanyament emocional,

si es considera necessari.

S'haurà de concretar dia i hora.

REQUISITS DE SALUT PER A TOT L'ALUMNAT QUE
ASSISTEIXI AL CENTRE. 
Caldrà acreditar amb Declaració Responsable que facilitarà el centre.

 

 

Per  a  qualsevol  informació  podeu  trucar  al  telèfon  del  centre
977418128

o  bé  telemàticament  e3003847@xtec .cat  


