REOBRIM L'ESCOLA

ESO
COM HO FAREM?
Es manté la teledocència i
l'acompanyament
individualitzat fins a final
de curs.

QUAN?
Període del 2 al 5 de juny:
Una trobada presencial
voluntària amb la tutora per
a fer el tancament de curs.

QUANTS ALUMNES?
Grups d'un màxim de 15
alumnes dividits en
diferents franges horàries.

4T ESO
Suport a la finalització
d'etapa i orientació als
estudis postobligatoris.
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REOBRIM L'ESCOLA
PRIMÀRIA

COM HO FAREM?
Es continua amb els
Projectes Telemàtics i
l'acompanyament
individualitzat fins a final
de curs.

QUAN?
Període del 8 al 12 de juny:
Una trobada presencial
voluntària amb la tutora per
a fer el tancament de curs.

QUANTS ALUMNES?
Grups d'un màxim de 13
alumnes dividits en
diferents franges horàries.

6È PRIMÀRIA
Suport a la finalització
d'etapa i trobades
voluntàries amb la tutora.

ESCOLESMDP.ORG/CAPELLADES

REOBRIM L'ESCOLA
INFANTIL

COM HO FAREM?
Es continua amb els
Projectes Telemàtics i
amb un servei d'acollida
voluntari.

QUAN?
Data d'inici 1 de juny:
horari de 9h a 13h.

QUANTS ALUMNES?
P3: 8 nens i nenes per grup.
P4 i P5: 10 nens i nenes per
grup.

SERVEI D'ACOLLIDA
Només per a famílies amb
treball presencial no
flexible.
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MESURES DE SEGURETAT
I PROTECCIÓ
REQUISITS
Per assistir al centre cal no
presentar simptomatologia i no
haver estat en contacte amb cap
cas positiu en els darrers 14 dies.

VACUNES
El calendari vacunal ha d'estar al dia
(en cas de dubte consulteu el vostre CAP)

MALALTIES CRÒNIQUES
Els infants amb malalties cròniques
no podran assistir al centre.

TEMPERATURA
Cal dur la temperatura presa de casa.

ENTRADES I SORTIDES
Les entrades i sortides es duran a terme de
manera esglaonada i només podrà haver-hi
un acompanyant per a cada infant.

EQUIPS DE PROTECCIÓ
Ús obligatori de la mascareta a partir
dels 6 anys quan assisteixin al centre.

ACCÉS AL CENTRE
No és permesa l'entrada de
les famílies al centre.
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