COMUNICAT PLA OBERTURA FASE 2
EDUCACIÓ INFANTIL
ESCOLA COMTES DE TORREGROSSA

Benvolgudes famílies d'Educació Infantil P3, P4 i P5.
Dimecres dia 20 de maig, el PROCICAT ha presentat al Departament d'Educació el Pla
d'obertura dels centres educatius en 
Fase 2de desescalada.
En el supòsit de passar a la Fase 2 de desconfinament us anunciem una sèrie de mesures per
dur a terme el Pla d’obertura del centre.
Es farà una acollida voluntària des del primer dia en que passem a Fase 2, en horari de 9 a 13
hores, per només aquells ALUMNES D’INFANTIL que els progenitors dels quals, per motius
laborals i professionals,han de realitzar treball indispensable fora de casa.

L’hora d’entrada i sortida serà estricta, sense possibilitat d’entrar o sortir de l’escola fora de
l’horari senyalitzat.
Per tal mantenir les mesures de seguretat sanitària i evitar mesures de contagis de COVID-19,
les famílies no podran entrar dins del recinte escolar.
Els agrupaments d’alumnes seran:
P3 --> 8 alumnes.
P4 --> 10 alumnes.
P5 --> 10 alumnes.
Per poder reincorporar-seels alumneshan de reunir TOTS els requisits següents:
1- No tenir simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
2- No ser o haver estat positius per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
3- No haver estat en contacte estret amb persones amb positiu confirmat o
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
4- Tenir el calendari de vacunes al dia.

PASSOS A SEGUIR PER A TOTES LES FAMÍLIES d’EDUCACIÓ INFANTIL:
1- Contestar el formulari online “Formulari reobertura infantil”.
2- Emplenar document de Declaració Responsable que es farà arribar a les famílies que
comuniquin que necessiten portar els seus fills/es a l’escola.

Per aquest motiu, necessitem que ens informeu a través d’aquest qüestionari aquelles famílies
que es troben en aquests supòsits, ja que necessitem saber quants alumnes vindran a l'escola
per tal de distribuir espais, mestres i material. Per tant, heu de contestar el formulari que
trobareu en el següent enllaç abans d’aquest dijous dia 28 de maig a les 18h:
FORMULARI INFANTIL:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7EV4lM0SGFhC7_GfgzyCw0jcfS2B1f1SNpSdI7Hl
ege4ysA/viewform?usp=sf_link

TOTES AQUELLES PETICIONS QUE ARRIBIN FORA DE TERMINI NO PODRAN SER ATESES PER
QÜESTIONS D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT.

L’escola contactarà amb les famílies que vulguin que els seus fills/es vinguin al centre i
verificarà si es compleixen els requisits per a poder assistir-hi.

Demanem a les famílies que sigueu conscients de l’estat d’alarma en el que ens trobem, i les
recomanacions sanitàries per tal d’evitar els contagis per COVID-19.

Salut i cuideu-vos molt!

