PLA ESPECÍFIC D’OBERTURA DE CENTRE
ESCOLA DURAN I BAS

JUNY 2020
L’escola elabora el Pla de reobertura del centre a partir de les indicacions del Pla
d’obertura de centres educatius en fase 2 del Departament D’educació.

En primer lloc indicar que el curs escolar 2019-2020 finalitza de forma telemàtica.
seguint els procediment que ja vam establir per aquest procediment.

QUAN OBRIM
Quan estiguem en la Fase 2 de la desescalada i a partir de 8 de juny.
COM SERÀ L’ATENCIÓ I EL PROTOCOL EN LES DIFERENTS ETAPES:

EDUCACIÓ INFANTIL

CARÀCTER VOLUNTARI

TIPUS D’ATENCIÓ

COM ES CONCRETA

DATES

-

tutoria individualitzada: una
vegada amb cita prèvia *
Comiat i recollida.

del 8 al 16 de
juny

Atenció
personalitzada
amb l’alumne i un
acompanyant .

Entrada : per l’ entrada habitual de Parvulari
Sortida: per la porta del costat (mercaderies de la cuina)
Horari: de 9h a 13h
*La cita prèvia s’haurà de demanar per mitjà del correu que fem servir per enviar les
tasques setmanals

PRIMÀRIA DE 1r a 5è
TIPUS
D’ATENCIÓ
Atenció
personalitzada amb

CARÀCTER VOLUNTARI
COM ES CONCRETA

DATES

tutoria individualitzada: una
vegada amb dia i hora*

del 8 al 18 de juny
1r –dilluns 8 i dimarts 9

l’alumne i un
acompanyant si
s’escau fins a 3r

Comiat i recollida .

2n- dimecres 10 i dijous 11
3r – dilluns 8 dimarts 9 i
divendres 12
4t – dilluns 15 i dimarts 16
5è –dimecres 17 i dijous 18

Entrada. Pel carrer Vallespir
Recorregut fins a l’aula i sortida
1r – pati , porta davant dels vestuaris (pujada i baixada per la porta d’entrada i
sortida habituals de durant el curs )
2n- dimecres 10 i dijous 11(pujada i baixada a l’aula per les escales centrals de la
claraboia)
3r – dilluns 8 dimarts 9 i divendres 12 (pujada i baixada per l’escala del davant de
consergeria)
4t – dilluns 15 i dimarts 16 (pujada i baixada per l’escala central de la claraboia)
5è –dimecres 17 i dijous 18 (pujada i baixada per l’escala central de la claraboia)

*La cita prèvia s’haurà de demanar per mitjà del correu que fem servir per enviar les
tasques setmanals

PRIMÀRIA 6è
TIPUS D’ATENCIÓ
Acompanyament
presencial amb
l’alumne

CARÀCTER VOLUNTARI
COM ES CONCRETA

DATA

En grups reduïts : una vegada
amb dia i hora*
Acompanyament educatiu,
emocional, planificació d’activitats
per l’estiu.

Dijous 11
Divendres 12

Entrada. Pel carrer Vallespir
Recorregut fins a l’aula i sortida
pujada i baixada per l’escala central de la claraboia
*La cita prèvia s’haurà de demanar per mitjà del correu que fem servir per enviar les
tasques setmanals

ALTRES ASPECTES


Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los
la temperatura abans de sortir de casa per anar a l’escola. En el cas que tingui
febre o presenti algun símptoma compatible amb la COVID, no podrà assistir al
centre.



Caldrà portar la declaració responsable, d’acord al model facilitat (es pot
descarregar de la web)



Es contempla la recollida del material personal, llibres, bata, estoig,
jaquetes...dins l’atenció personalitzada amb dia i hora concertats amb el tutor.



En el cas de tenir més d’un fill/a a l’escola, cadascun/a només podrà venir el dia
que li pertoca.



Durant aquest període de final de curs no hi ha servei de menjador.



Es demana l’ús de la mascareta sobretot en les entrades i sortides.



Es vetllarà per la ventilació dels espais.



Es garanteix la neteja i desinfecció dels espais de manera coordinada amb
l’empresa encarregada, així com la disponibilitat de solució hidroalcohòlica a les
aules.



.

Es garantirà l’entrada i la sortida esglaonada de l’alumnat

