
PLA DE POSSIBLE REOBERTURA PUNTUAL DE L’ESCOLA 
PER A LES ALUMNES I ELS ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
 

Benvolgudes famílies, 

Tant bon punt el PROCICAT determini l’entrada en la FASE 2 de la desescalada de la situació actual de                   

RISC I CONTAGI, motivada per la PANDÈMIA DE COVID-19, serà el torn d’efectuar un retorn puntual,                

segons acord de la zona escolar d’Alcarràs, per a facilitar el TANCAMENT del present curs escolar                

2019-2020. 

El retorn PUNTUAL de les alumnes i dels alumnes serà voluntari. Així, bo i tenint en compte la dificultat                   

extrema de mantenir la distància social en aquest context, amb la voluntat de preservar la SALUT                

d’alumnes i mestres, i amb l’ànim de poder fer un darrer acompanyament emocional dels menuts,  

 

1- Tots els alumnes del centre podran venir NOMÉS UN DIA I EN UNA HORA ASSENYALADA per a                  

trobar-se en petits grups i retornar llibres prestats o recollir el material propi. 

Els alumnes de Sisè també tindran el seu espai personalitzat per a fer l’acompanyament de final d’etapa. 

 

✪ ATENCIÓ! El retorn a l’escola es durà a terme el primer dia d’obertura o activació                

de la fase 2, segons EL CALENDARI (amb el dia i l’hora prefixats) que l’escola, a través de les tutores i                     

els tutors, us facin arribar per correu electrònic. 

 

2- Els alumnes que necessitin fer una tutoria individual. Serà a través de cita prèvia concertada amb la                  

tutora o el tutor. 

 

3- Per a poder venir al centre l’alumnat ha de complir els següents requisits (mitjançant l’emplenament i                 

signatura de la DECLARACIÓ JURADA DE RESPONSABILITAT on hi ha de quedar reflectit/da): 

 

 L’absència de simptomatologia compatible amb el COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,            

malestar, diarrea,...) o amb qualsevol quadre infecciós. 

 Que l’alumne/a no hagi estat positiu per al COVID-19 durant els 14 dies anteriors a l’1 de juny. 

 Que l’alumne/a no hagi estat en contacte amb positius confirmats els darrers 14 dies. 
 Que l’alumne/a porti al dia el calendari de vacunacions. 

 
Aquesta introducció VA ACOMPANYADA d’un document d’informació general, un segon          

document d’actuació funcional a l’escola i la corresponent declaració jurada de responsabilitat            
que caldrà presentar, cas d’acudir a l’escola. 

 

SEGUIM AMB EL TREBALL TELEMÀTIC. PROTEGIM-NOS. PROTEGIU-LOS. 


