
D’acord amb el Pla de reobertura de centres del Departament d’Educació, amb 

caràcter general, els centres públics estem obligats a obrir amb restriccions 

d'aforament i mesures d'higiene i seguretat.  

A la fase 2, l’assistència presencial de l’alumnat al centre serà sempre de caràcter 

voluntari fins a la finalització del curs acadèmic 2019–2020. En cap cas, es 

desenvoluparan classes lectives ni la rutina escolar habitual. L’ensenyament telemàtic 

continuarà fins el dia 19 de juny, darrer dia del curs escolar. 

Avui hem fet una reunió amb les i els delegats de les classes per a poder aclarir 

possibles dubtes sorgits. 

 S’enviarà un TPV per informar de com omplir la declaració de responsabilitat. 

 Cal contestar l’enquesta com a molt tard el dia 4 de juny. L’escola necessita 

temps per organitzar els grups i els horaris. 

 La setmana del 8 al 12 de juny 

Es demana si us plau que només acudeixin al centre aquelles famílies que ho 

necessitin. L’escola, amb els pocs recursos dels que disposa, menys d’un terç 

de la plantilla, vol poder oferir el servei adequat a aquelles famílies. 

 La setmana del 15 al 19 de juny 

Cal també omplir declaració de reponsabilitat (data límit d’entrega 9 de juny) 

Els alumnes seran citats un dia només 30 minuts en petit grup: faran una petita 

xerrada i podran recollir material i retornar llibres i ordinadors. Els adults en cap 

cas podran entrar dins del recinte escolar. 

La setmana vinent Educació Infantil i Cicle Inicial tindran una graella al drive 

per apuntar-se a quina hora vindran. Cicle Mitjà i Superior faran el mateix des 

de la plataforma del classroom. 

El dies ofertats seran els següents: 

P3 15 de juny 

P4 15 i 16 de juny 

P5 16  i 17 de juny 

1r 17 de juny 

2n 17 de juny  

3r 18 de juny 

4t 18 de juny  

5è 19 de juny 

6è 19 de juny  



 Aquelles famílies que no volen que els seus fills/es assisteixin a l’escola poden 

retornar les coses i recollir les seves el dia 22 de juny. Podeu enviar mail a 

admiescola@gmail.com per comunicar que vindreu posant com assumpte dia 

22,nom de l’alumne i curs.  L’escola oferirà algun altres dia i si no també es 

podran tornar al setembre. Més endavant rebreu instruccions de com fer-ho. 

En cas d’assistir al centre cal tenir en compte: 

• Les famílies d’Ed. Infantil i Ed. Primària que portin els seus fills/es a l’escola per causes de 

conciliació laboral i familiar, hauran d’acreditar que no poden teletreballar mitjançant una 

declaració responsable (a poder ser de l’empresa on treballin). Caldrà presentar aquesta 

declaració.  

• Les famílies hauran de signar una declaració responsable conforme el seu fill/a no presenta 

símptomes compatibles amb la COVID-19, no és un cas possible, probable ni confirmat i 

tampoc ha estat considerat contacte estret en els darrers 14 dies. 

 • Aquesta declaració també recollirà la NO condició de persona vulnerable o especialment 

sensible davant la COVID-19 (malalties respiratòries greus o amb suport, malalties cardíaques 

greus, malalties que afectin al sistema immunitari, diabetis mal controlada, malalties 

neuromusculars o encefalopaties moderades o greus). En cas de tenir aquesta condició caldrà 

valorar amb la família i el seu equip mèdic la idoneïtat de tornar presencialment al centre. 

L’escola facilitarà el model de declaració.  

• Les famílies seran responsables de vigilar l’estat de salut dels seus fills i filles i prendre la 

temperatura cada dia, abans d’anar al col·legi. En el cas d’observar febre o símptomes 

compatibles amb la COVID-19 no podran portar el seu fill/a al centre i hauran d’avisar 

immediatament al col·legi.  

• Tant les famílies com l’alumnat seguiran les normes de seguretat que marqui el centre per tal 

de mantenir un espai net, desinfectat i afavorir la salut de tots els membres de la comunitat 

educativa.  

.• De 3 a 6 anys no està indicat l’ús de mascareta. A partir de 1r en els casos en què no es 

pugui assegurar el distanciament de 2 metres, l’alumnat en farà ús dins del recinte escolar. És 

necessari portar-la. 
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 • Les famílies no podran accedir al centre. Per aquesta raó deixaran i recolliran els seus fills i 

filles a les hores i a les zones marcades i indicades pel centre.  

• No poden portar motxilles, llibres, llibretes, etc.  

• El alumnes d’infantil, per raons de seguretat no sortiran al pati. 

• Els alumnes de primària que sí puguin sortir al pati (cal saber grups per decidir qui pot anar-

hi) serà controlat i no podran jugar en grup 

. • No es permet l’entrada ni la sortida del centre de cap joguina, pilota, patinet... L’alumnat 

haurà de portar l’esmorzar i una ampolla d’aigua d’ús personal, tot amb el seu nom.  

• Les famílies respectaran els horaris. Per tant, no accediran al centre sense autorització, ni en 

dies o franges horàries no acordades. 

 • No hi haurà servei de menjador.  

• Els grups d'alumnat poden no ser els de referència del curs; pot donar-se el cas que no 

tinguin tutor/a del curs ni el mateix grup de companys/es ni el mateix espai (aula). 

 • Per tal de garantir els protocols d'entrada, permanència i sortida dels infants que vinguin a 

l’escola, explicitarem mesures de seguretat i higiene que infants, famílies i mestres haurem de 

complir una vegada tinguem el nombre concret de nens i nenes que s'han d'atendre. 

A fi i efecte d’organitzar tota la reobertura garantint les mesures preventives establertes i els 

protocols corresponents, us demanem que ens comuniqueula la vostra intenció/necessitat de 

portar el vostre fill/filla a l’escola com a molt tard, Dijous 4 de juny contestant l’enquesta. 

També haureu d’enviar un mail amb la documentació requerida (justificant empresa, 

declaració reponsable) a admiescola@gmail.com 

Gràcies 
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