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COMUNICAT: OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 

Benvolgudes famílies, 

Us informem que tal i com ja us havíem comunicat el curs finalitzarà telemàticament el proper 19 de juny de 
2020. 

Tot i així, com haureu llegit i/o escoltat a través del mitjans de comunicació, el Departament d’Educació ha 
ordenat l’obertura de tots els centres públics en aquells municipis en fase 2, per a determinats grups 
d’alumnes i SEMPRE DE MANERA VOLUNTÀRIA. 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA  -  ATENCIÓ TUTORIAL INDIVIDUALITZADA 
1. Els alumnes de primer, segon, tercer, quart i cinquè de primària, o les seves famílies, si així ho 

desitgen, podran sol·licitar cita prèvia al tutor o tutora per passar a recollir els materials i pertinences 
que tingui a l’escola.  

2. Si sol·liciteu cita prèvia, els tutors i/o tutores us comunicaran el dia i l’horari assignat, dins la franja de 
9.30h a 12.45h, amb entrades i sortides esglaonades per evitar la coincidència de persones a la porta. 

3. No es preveu la intervenció en grup, però si en algun cas es donés, el grups no superaran els 10 
infants. 

4. L’alumne/a accedirà sol a l’edifici i no pot anar acompanyat per cap adult. En cas d’adults que vinguin a 
recollir material o pertinences, vindran sols, sense infants. Tothom haurà d’accedir amb mascareta. 

5. A més ens haureu de retornar la declaració responsable que trobareu a la pàgina web de l’escola. 
6. Per poder accedir a l’escola caldrà complir els següents requisits: 

a. Absència de símptomes compatibles amb COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

b. Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV-2 durant els darrers 14 dies. 
c. Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible (sospita) en els 14 dies anteriors. 
d. Calendari de vacunacions al dia (l’haureu d’aportar). 
e. En  cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, caldrà 
valorar  conjuntament amb la família o tutors/es legals i l’equip mèdic de referència la 
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc: 

i. Malalties respiratòries greus que precisen medicació dispositius de suport 
ventilatori 

ii. Malalties cardíaques greus 
iii. Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

precisen tractaments immunosupressors) 
iv. Diabetis mal controlada 
v. Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

7. Condicions d’estada al centre: El material a utilitzar ha de ser d’ús individual per la qual cosa s’evitarà 
la manipulació d’estris i material d’ús comú. 
 
Atentament, 
Jessica Bueno 
Directora 

Badia del Vallès a 31 de maig de 2020 


