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Benvolgudes famílies, 
 
Seguint les instruccions per a l’obertura dels centres educatius indicades pel Departament            
d’Educació, us adjuntem una infografia explicativa de com es portarà a terme aquesta             
reobertura i us detallem a continuació, un seguit d’especificacions a tenir en compte.  
Sent conscients que seguim en estat d’alarma, havent interpretat les resolucions publicades,            
debatudes i consensuades amb la resta de centres de la Ribera d’Ebre, considerem important              
remarcar que el retorn a les aules ha de ser només en casos excepcionals.  
 
Us informem que : 

- El curs continuarà telemàticament i finalitzarà el 19 de juny.  
- Només podran venir al centre els fills de les famílies que treballen presencialment             

i no es poden fer càrrec dels seus fills/es. 
- El centre s’obrirà per realitzar tres tipologies d’atenció:  

 
a. Acció educativa presencial a 6è –sempre de caràcter voluntari- sessions de màxim             

dos hores / un cop per setmana.  

b. Atenció personalitzada individual, en casos excepcionals, en qualsevol curs           
d’educació primària. Implicarà la planificació i programació del dia i hora de            
retrobament.  

c. Acollida a l’alumnat d’educació infantil de famílies els progenitors dels quals, per             
motius laborals i professionals hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat           
de flexibilitzar-lo.  
 

 
 
ESPECIFICACIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL  
 
Per als alumnes d’educació infantil es realitzarà un servei d’acollida a partir del dia 1 fins al                 
19 de juny de les 9h a 13h. No es faran classes lectives, es segueix amb l’escola en línia. 
Per poder portar als alumnes cal complir els següents requisits:  

- Comunicar-ho al tutor/a durant el dimecres dia 27 de maig abans de les 20h. 
- Presentar o enviar la declaració responsable (abans del primer dia de reobertura) al             

centre d’acord amb el model . 
En aquesta declaració consta que el seu fill/a compleix els requisits per assistir al centre               
educatiu:  
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministr
ativa/A819.pdf 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf
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- Vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills/es prenent-los la temperatura abans de             

sortir de casa per anar al centre centre educatiu. 
 
 
ESPECIFICACIONS PER A PRIMÀRIA 
 
Per als alumnes de 1r, 2n, 3r, 4t i 5è es farà un acompanyament personalitzat, en cas que fos                   
necessari (sol o amb un familiar) a concretar amb una cita prèvia amb el/la tutor/a. 
 
Als alumnes de 6è se’ls convocarà un cop per setmana i per un màxim de dues hores, en un                   
horari establert pels tutors/es, en petit grup. 
 
Per poder portar als alumnes cal complir els següents requisits: 

- Presentar o enviar la declaració responsable (abans del primer dia de reobertura) al             
centre d’acord amb el model adjunt. 
En aquesta declaració consta que el seu fill/a compleix els requisits per assistir al centre               
educatiu: 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministr
ativa/A818.pdf 

 
- Vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills/es prenent-los la temperatura abans de             

sortir de casa per anar al centre centre educatiu. 
 

 
INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE 
 
L’alumnat amb malalties de risc NO podrà assistir a l’escola.  
Es consideren malalties de risc: 

- Malalties respiratòries greus 
- Malalties cardíaques greus 
- Malalties que afecten el sistema immunitària 
- Malalties neuromusculars o encefalopaties 
- Diabetes mal controlada 

 
 
ENTRADES I SORTIDES AL CENTRE 

● L’entrada i la sortida al centre es realitzaran en diferents horaris i de forma esglaonada.               
Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar les distàncies fora de               
les instal·lacions. 

● L’acompanyament  de l’alumnat a l’escola, el farà una única persona. 
 
 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
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MESURES DE PROTECCIÓ  

● Distanciament físic de 2 m. Els infants han de disposar d’un espai de 4 m2. 
● Rentat de mans: a l’arribada i a la sortida del centre, abans i després dels àpats, abans i                  

després d'anar al WC. Abans i després de les diferents activitats 
● Es recomana l’ús de mascaretes higièniques 
● L’alumnat utilitzarà material individual, no serà compartit amb la resta de la classe. 

 
 
 
En els casos excepcionals, en famílies amb una casuística diferenciada, podeu posar-vos en             
contacte amb el centre.  
 
Hem de ser molt prudents i seguir les normes que ens indiquen de forma acurada per                
poder garantir la prevenció en tot moment. 
 
S’està elaborant el Pla d’obertura on s’especifiquen totes les dades relatives a aquesta situació.              
A finals de setmana, aquest serà presentat al Consell Escolar de ZER i publicat a les webs                 
dels centres.  
 
 
Atentament, 
La direcció de la ZER 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Escola Pàmies de Ginestar: e3001280@xtec.cat 
Escola Les Eres de Rasquera: e3005534@xtec.cat 


