
REOBERTURA DELS CENTRES EL MES DE JUNY DEL 2020 EN FASE 2 DE 

DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-20 

 

Benvolgudes famílies,  
 
Les direccions de les Escoles Públiques de l’Eixample manifestem que la reobertura 
de centres de P3 a 6è hauria de poder garantir les mesures higièniques i sanitàries de 
l’alumnat i del personal dels centres. I, al seu torn, poder garantir un acompanyament 
emocional i psicològic saludable i de qualitat per als nostres infants.  

I, davant les mesures i condicions establertes en el Pla de Reobertura dels Centres 
Educatius pel Departament d’Educació, les direccions dels centres educatius públics 
d’infantil i primària de l’Eixample de Barcelona,  i amb el màxim sentit de la 
responsabilitat, us informem dels acords consensuats en virtut del Decret  102/2010, 
de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius.  

Per aquests motius: 

+ Per Educació Infantil (P3, P4, P5) i Educació Primària (de 1r a 5è), a criteri de 
cada centre, s’oferiran acompanyaments presencials o bé telemàtics, puntuals i 
voluntaris, per tal de vetllar per un bon tancament i comiat de curs. 

+ Per 6è, a criteri de cada centre, s’oferiran acompanyaments presencials, no 
continuats i voluntaris per tal de vetllar per un bon comiat de tancament d’etapa i 
afavorir el pas a la secundària.  

Tot i això us recordem que el curs finalitzarà de forma telemàtica el 19 de juny.  

 
Salutacions cordials de les direccions de les Escoles Públiques  de l’Eixample, 

Òscar Ortego (Escola 9 Graons), Elisenda Lozano (Escola Auró), Francesc Porta 
(Escola Carlit), Núria Domingo (Escola La Concepció), Cristina Carrillo (Escola 
Diputació), Susanna Parra (Escola dels Encants), Lia Segarra (Escola Entença), Dani 
Vidal (Escola Ferran Sunyer), Lourdes Mateu  (Escola Fort Pienc), Anna Micaló 
(Escola Fructuós Gelabert), Berta Mozas (Escola Gaia), Eugènia Cantos (Escola Joan 
Miró), Marta Carballido (Escola Llorers) 
Remei Gómez (Escola Mallorca), Manel Lombardía (Escola Ramon Llull), Núria Canela 
(Escola Tabor), Laia Pi (Escola Xirinacs). 
 

 

Barcelona, 2 de juny de 2020 
 


