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Benvoludes famílies:

Vos volem informar de que a partir de dia 8 de juny està previst que la 
nostra Comunitat entri a la Fase ·3 de la desescalada cap a una nova 
normalitat. 

A partir de l' entrada en aquesta fase, i segons la Resolució del 
Conseller d'Educació,Universitat i Recerca de dia 4 de juny de 2020, s' oferten 
als alumnes tutories individualitzades i/o en grups de màxim 10 alumnes a EI i 
de 15 alumnes a EP.

Durant la setmana del 8 al 12 de juny, els tutors prioritzaran les tutories 
individuals amb aquells alumnes que considerin que han tengut més dificultats, 
aquelles famílies que estiguin interessades ho poden sol.licitar posant-se en 
contacte amb el seu tutor/a. 

Els dies 16, 17 i 18 de juny es duran a terme tutories grupals per a 
l'alumnat de tots els cicles. Els vostres tutors es posaran en contacte telefònic 
amb vosaltres per dir-vos quin dia i hora heu de venir al centre. És molt 
important que respecteu el dia i l' hora pactada per evitar aglomeracions, ja que 
els horari estaran pensats per poder complir les recomanacions sanitàries. 

Els alumnes a l' hora d' entrar a l' escola es trobaran el tutor/a que els 
rebrà i hauran de fer un ritual d' entrada segur : 

● se les prendrà la temperatura
● s'hauran de rentar les mans amb gel abans d' entrar
● pulveritzar-se les sabates amb Sanytol

 L' alumnat d' Educació primària ha de venir amb mascareta posada , a 
l' alumnat d' infantil també se li recomana el seu ús.

Les famílies no poden entrar al centre i en cas de trobar-se a les 
entrades i sortides amb altres famílies han de respectar la distància de 
seguretat interpersonal de 2 m. 

A aquestes tutories grupals dels dies 16,17 i 18 de juny s' aprofitarà per 
lliurar als alumnes :

● Tot el material que hagi pogut quedar al centre d' ús personal
● El butlletí de notes del 3er trimestre
● Un informe individual



● Una proposta de reforç per a l' estiu
● El llistat de material per al curs que ve
● El llistat de llibres per al curs que ve
● El full de sol.licitud d' alta a GESTIB, que s' ha de retornar emplenat i 

signat per correu electrònic al centre (ceipelsmolins.buger@educaib.eu)
● Les famílies  que vulguin una còpia de l'  informe nese, l' han de 

demanar per correu electrònic al centre. 

Els alumnes que pertànyen al FONS DE LLIBRES han de dur els llibres 
del curs en bon estat dins una bossa de plàstic amb el nom posat. Aquests 
llibres es revisaran després de 10 dies, seguint les normes sanitàries i en cas 
de trobar alguna incidència, el centre es posarà en contacte amb les famílies 
afectades.

Els alumnes, els quals el centre les ha deixat en prèstec note-books 
perquè poguessin fer la tasca online, també han de retornar els dispositius, el 
ratolí i el cable d' alimentació amb bon estat durant aquestes tutories. S' han de 
retornar també dins una bossa amb el nom posat de l' alumne. El centre 
revisarà l' estat dels dispositius i en cas de trobar alguna incidència es posarà 
en contacte amb la família afectada. 

Aquestes tutories són de caràcter voluntari per a les famílies. Si alguna 
família decideix que el seu fill/a no vengui, se li passarà tota aquesta informació 
per correu electrònic i/o via GESTIB  i es pactarà un dia i hora perquè puguin 
retornar el material en prèstec.
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