
PLA D’OBERTURA DE CENTRE 

ESCOLA LA ROUREDA 

St. Esteve Sesrovires 

JUNY 2020 FASE 2 
   (de caràcter voluntari i sense avançar matèria) 



INFANTIL 

(P3, P4, P5) 
• Continuem amb les propostes telemàtiques 

 

• Acollida voluntària del 8 al 19 de juny   
 

• En horari de 9h a 13h sense servei de Menjador 
 

o Només per famílies amb treball presencial i 
     no flexible  IMPRESCINDIBLE omplir i signar  
 Declaració responsable Infantil  
(trobareu l’enllaç al document a l’entrada d’aquesta 
notícia) 
 
o ràtio d’alumnes per P3: 8 Infants  
o ràtio d’alumnes per P4 i P5: 10 Infants  

(per espai i mestre) 
 
 
 
  

* Important: El mestre que acollirà l’infanti no sempre coincidirà 
amb el seu tutor/a habitual. 



6è DE PRIMÀRIA 
• Continuem amb les tasques telemàtiques (plans de 

treball i videotrucades) 
 

• Suport a la finalització de l’etapa (trobades 
programades sota el criteri del tutor en horari entre les 
9h i 13h) 
 
IMPRESCINDIBLE omplir i signar Declaració responsable 
Primària 
(trobareu l’enllaç al document a l’entrada d’aquesta 
notícia) 

 
o ràtio - 13 alumnes per espai i mestre 

 
o Trobades programades sota el criteri del tutor 
 
 
  * Important: El mestre que acollirà a l’alumne u l’adult no sempre 

coincidirà amb el seu tutor/a habitual. 



MESURES DE SEGURETAT 
 

• Requisits per poder venir presencialment a l’escola: 
o Absència de simptomatologia de Covid-19 

o No haver estat positiu durant els 14 dies anteriors 

o No haver estat en contacte amb algun positiu els 14 
dies anteriors 

o Que l’infant no presenti malalties cròniques 
complexes (respiratòries, cardíaques, diabetis...) 

o Tenir les vacunes al dia 
o Cal presentar una declaració responsable de 

acompliment dels requisitis de salut 
 

• Entrades i sortides esglaonades: 
o  Només un acompanyant per infant 
o  Les famílies no podran entrar al centre 

 
• Els alumnes hauran de mantenir entre ells una distància 

de seguretat de 2 metres:  
o Activitats i material escolar individual 

 
• ÚS DE MASCARETA INDICADA pels alumnes a partir de 

6 anys, en cas de no poder garantir les mesures de 
distanciament 
 


