
 

Generalitat de Catalunya  
Departament d’Ensenyament         
Escola Salvador Lluch    

 

 

CE 3 de juny de 2020 

PLA D‘OBERTURA PARCIAL DEL CENTRE 

 

ACCIÓ PRESENCIAL VOLUNTÀRIA, AMB HORARI, PERSONAL I ESPAIS PREFIXATS 

 

 ALUMNES PROFESSORAT HORARIS ESPAIS 

Educació 
infantil 

 
4 

12 (per torns) 

1 persona fixa per 
setmana més un 

suport diari (2 
docents al grup) 

 

Del 8 al 19 de juny: 

de 9:00a 13:00h 

(esbarjo d’11:00h a 
11:45h)             

 

 

Aules i pati d’educació 
infantil  

6è de 
primària 

 

50 

(dos grups 
paral·lels de 
13 alumnes 
per grup en 
dos espais 

diferenciats) 

3 

 

Dia 16 de juny: 

De 9:30h a 10:15h   
(primer torn)  

De 10:45h a 11:30h 
(segon torn) 

 

Aules de 6è 

(no es podran utilitzar 
els lavabos per 
minimitzar riscos) 

 

 

ES REDUIRÀ AL MÍNIM L’ESTADA FÍSICA AL CENTRE. L’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL 
D’ALUMNAT I FAMÍLIES ES CONTINUARÀ VERTEBRANT DE MANERA TELEMÀTICA.  

 

CITA PRÈVIA: 

 

No es permetrà l’entrada a l’escola de cap adult que no estigui treballant al centre. 

L’alumnat que assisteixi ha de complir totes les normes de seguretat que s’han fet arribar a les 

famílies. 

L’escola sempre s’ajustarà i aplicarà rigorosament la normativa vigent, així com  totes 

les recomanacions i instruccions de seguretat del Departament d’Educació, ja 

aprovades pel PRODICAT. 

ATENCIÓ PERSONALITZADA I ACCIÓ TUTORIAL 

Totes les tasques i comunicacions tant en petit grup com amb les famílies es faran 

telemàticament. Les famílies tenen via oberta directament amb les tutories per fer les 

demandes de comunicació que creguin pertinents, així mateix els tutors i tutores fan citacions 

de les famílies per fer reunions i entrevistes. Com a mínim, hi haurà una reunió amb cada 

família aquest tercer trimestre, com a tancament de curs, per acompanyament de la família, a 

més de l’alumn@. Aquesta dinàmica de comunicació s’ha estat duent a terme durant tot el 

aquest últim trimestre. 

Hi haurà una trobada de tancament de curs telemàtic, amb tot l’alumnat, de p3 a 6è, amb 

agrupacions diverses, depenent de l’edat. 

 

ALTRES CONSIDERACIONS. Recordatori 
 


