MODIFICACIÓ
Pla d’obertura juny 2020
Centre:
Llar d’infants “Els Petits Mariners”

Vista l’evolució de la pandèmia I d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries, es plantegen les
següents modificacions.

En relació al distanciament físic i l’ús de materials a l’educació infantil (1-6 anys)
La posada en marxa d’aquest servei recull el fet de la dificultat de mantenir permanentment la distància
física durant tota la jornada i de preservar i individualitzar l’ús de materials, tant fungibles com no fungibles.
Es procurarà planificar les activitats atenent als criteris de mantenir les distàncies físiques en la mesura del
possible. L’existència de grups estables de 5 infants per professional, la proposta d’activitats que utilitzin
pocs materials i la priorització d’activitats a l’aire lliure i en entorns ben ventilats i amb bona neteja i
desinfecció minimitzarà la possibilitat de contagi. Els pares, mares i /o tutors/es han d’estar informats
d’aquesta singularitat específica per a l’educació infantil d’entre 1 a 3 anys.
Pel que fa a l’alumnat:
- Poden sol·licitar la tornada a la llar d’infants tots els alumnes (exceptuant els del grup de nadons encara
que hagin complert l’any) que estaven prèviament matriculats durant el curs 2019/2020.
- La reincorporació serà a partir del dilluns 15 de juny.
- Tenint en compte que en fase 2 els grups han de ser de 5 infants per aula i en fase 3 podran ser 10 infants
per aula, en cas que hi hagi més demanda que oferta de places, es prioritzarà als infants que els progenitors,
per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo
o d’acollir-se a altres mesures de conciliació laboral i familiar.
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Recordeu que per sol·licitar la reincorporació dels infants al centre escolar heu de presentar per correu
electrònic a l’adreça de la llar d’infants b7006101@xtec.cat una declaració responsable que trobareu en
el següent enllaç: www.tossademar.cat/llarinfants.
Per la qual els seus fills i filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu.
Amb relació al requisits d’assistència de l’alumnat
Per assistir al centre educatiu, serà altament recomanable tenir el calendari vacunal al dia.
En qualsevol cas, es donarà per bona la documentació presentada en el moment de la matrícula amb relació
a l’acreditació de les vacunacions.
Pel que fa a l’horari
A partir de la fase 3 s’oferirà l’horari normal: de 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h.
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