
PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA MARIA BORES 

SEGUINT LES INSTRUCCIONS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

1 de JUNY 2020 ( FASE 2 ) 

PROPOSTA VOLUNTÀRIA  

NO ÉS OBLIGATÒRIA L’ASSISTÈNCIA 

NOMÉS AMB ACREDITACIÓ SANITÀRIA PODEN 

ASSISTIR ELS ALUMNES DE :  

1.- INFANTIL  ( p3, p4, p5 ) : 

 Continuació amb les propostes educatives telemàtiques 

 Acollida voluntària  de 9h a 13h:  

Només per a famílies amb treball presencial no flexible ( cal 

presentar declaració signada dels  dos progenitors al·legant 

la imprescindible assistència al lloc de treball ) 

 Grups p3: 8 alumnes màxim per mestre; 

            p4 i p5 :10 alumnes màxim per mestre . 

Cal seguir les mesures d’higiene, protecció i prevenció que 

s’estableixen a continuació així com els requisits 

Confirmació d’assistència al correu del centre amb el justificant 

laboral i el primer dia d’assistència presentar model 

de compliment dels requisits mèdics 

2.-CURSOS DE PRIMÀRIA DE 1R A 5È : 

 Continuació de les tasques telemàtiques  

( Classroom ) 

 Tutoria individual personalitzada dins la franja horària 

establerta 10 a 12:30 . Inici a partir del 2 de juny.Un infant / 

pare amb el tutor amb cita prèvia 

Trobades grupal (màxim 10 ) si s’escau amb el tutor/a  

S’informarà en breu del sistema de cita prèvia. 

Presentació el dia d’assistència  del model de compliment dels 

requisits mèdics 



6è DE PRIMÀRIA : 

 Suport educatiu grupal a la finalització d’etapa dins la 

franja de 9:30 a 12 

10 alumnes màxim per espai i mestre  

Confirmació d’assistència per correu del centre i presentació el 

primer dia d’assistència  del model de compliment dels requisits 

mèdics 

 

 Tutoria individual personalitzada dins la franja horària 

: Un infant / pare amb el tutor amb cita prèvia 

S’informarà en breu del sistema de 

cita prèvia. 

 

 

 

 

 

REQUISITS : 

Per poder accedir al centre TOTS els alumnes han de 

presentar el primer dia d’accés al centre :  

 Model de la DECLARACIÓ RESPONSABLE  garantint la no 

simptomatologia ( model que el centre facilitarà ) 

Per poder accedir al centre TOTS els professors/ i 

personal no docent han de presentar el primer dia 

d’accés al centre :  

 Model de la DECLARACIÓ RESPONSABLE  garantint la no 

simptomatologia ( aplicatiu informàtic del Departament ) 

 

 



 

MESURES D’HIGIENE , PREVENCIÓ I 

PROTECCIÓ A SEGUIR 

Requisits per poder venir  presencialment a l’escola 

 Document de responsabilitat de les famílies d’absència de la 

simptomatologia compatible amb COVID-19 

     ( es facilitarà model ) 

 Que no sigui o hagin estat positives per al 

SARS-CoV2 durant els 14 dies anteriors 

 No ser alumne de grup de risc ( malalties 

cròniques respiratòries, cardíaques, sistema 

immunitari... ) 

 No haver estat en contacte amb positius confirmats o algú 

compatible amb COVID -19. 

 Carnet de vacunació al dia. 

 Els alumnes de p3, p4, p5 es recomana les mascaretes i pels 

alumnes de primària la mascareta és obligatòria en els espais que 

no es pugui garantir la distància de seguretat. 

 Rentat de mans freqüents. 

 Es supervisarà el distanciament físic aproximadament de 2 

metres. 

 Entrades i sortides esglaonades i només podrà acompanyar un 

familiar que no podrà entrar al centre ( si no té cita prèvia ) 

 L’entrada es farà per la porta de mestres, el patí estarà tancat per 

fer les entrades i recollides i així garantir les mesures de control i 

higiene. 

 Material d’ús individual: cal dur el material de treball ( llapis, 

colors, llibreta o fulls...) no es pot compartir material 

 No està permès distribuir material en paper si no és del tot 

imprescindible. 

 No s’utilitzaran joguines ni el material comú de les aules. 

 Desinfecció i ventilació del centre al llarg de la jornada escolar. 
S’intensificarà la neteja i la desinfecció per part de l’ajuntament. 


