
 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Seguint les instruccions per l’obertura de centres educatius en Fase 2 de desescalada en la 

finalització del curs 2019-2020, aprovat pel PROCICAT, us informem de les següents accions 

que es realitzaran durant el mes de juny de 2020: 

- Les activitats educatives continuen essent telemàtiques durant el mes de juny per tots 

els nivells educatius i són les que l’escola envia cada setmana a les famílies.  

- A partir de juny s’ofertaran  activitats no lectives voluntàries presencials al centre tal 

com indiquen les instruccions enviades pel Departament d’Ensenyament.  

- Al nostre municipi totes les escoles hem acordat els mateixos criteris d’acollida i 

atenció de l’alumnat d’Educació Infantil i d’Educació Primària.  

- L’alumnat de 6è podrà assistir de manera voluntària al centre per tal de rebre 

acompanyament tutorial i emocional un total d’un parell de dies durant el mes de 

juny amb una durada màxima de dues hores cada dia en horari de matí. Es realitzaran 

en grups de màxim 13 alumnes. Aquestes 2 sessions presencials no seran sessions 

lectives. Les classes es continuaran fent telemàticament com fins ara. Caldrà confirmar 

l’assistència mitjançant un formulari que s’enviarà a les famílies. Un cop es conegui el 

nombre d’alumnat interessat en assistir es comunicarà el dia, horari, entrada al centre, 

mesures preventives i documentació que cal aportar per part de la família.  

- L’alumnat de segon cicle d’educació infantil (P3-P4-P5), ambdós progenitors dels 

quals, per motius laborals, hagin de realitzar treball en el mateix horari sense 

possibilitat de flexibilitzar-lo, poden sol·licitar el servei d’acollida. Aquest servei no és 

una activitat lectiva. Es realitzarà de dilluns a divendres de 9 a 13 h per part de 

docents del centre. No hi haurà servei de menjador. Caldrà aportar a l’escola per part 

de cada família, la documentació acreditativa pertinent segons estableix la normativa 

per fer ús d’aquest servei. Només es podran atendre grups de màxim 8 alumnes a P -3 i 

de màxim de 10 alumnes a P-4 i P-5.  Caldrà confirmar l’assistència mitjançant un 

formulari que s’enviarà a les famílies d’aquest alumnat.  

- No es realitzaran tutories grupals amb els infants de 1r a 5è a fi i efecte de garantir-ne 

la seguretat, així com preservar els professionals que hi intervenen. Els alumnes amb 



NESE derivada de NEE i NESE social amb els que hagi estat impossible garantir un 

acompanyament virtual, podran ser citats a l’escola per a realitzar tutoria de manera 

puntual. 

- Les entrades al centre per part de l’alumnat seran esglaonades i en diferents horaris. 

Els pares i mares no podran entrar al centre sense un permís explícit per part de 

l’equip directiu del centre i sol·licitat prèviament. 

- D’acord amb la normativa vigent (aprovada en data de dijous, 21 de maig de 2020), 

s’imposa l'ús obligatori de mascaretes als espais públics, sempre que no es puguin 

garantir els 2 metres de distància de seguretat. Queden exclosos els menors de 6 anys i 

els alumnes amb NEE que no ho tolerin. 

- En tot cas l’alumnat haurà de complir les mesures de prevenció establertes pel pla 

d’obertura del centre que s’informaran en els casos que manifestin el seu interès en 

assistir (mascareta, distància social, entrades esglaonades, ús de gel desinfectant, no 

compartir material general...) 

Per tal de poder organitzar l’atenció de l’alumnat caldrà omplir un formulari per informar de 

l’assistència o no assistència del vostre fill/a a les activitats del mes de juny. Us recordem 

que són voluntàries. A més els pares o tutors legals haureu de signar una declaració 

responsable de que el vostre fill/a no presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19 

o amb qualsevol altre quadre infecciós, ni hagi estat positiu per al SARS-CoV2 durant els 14 

dies anteriors, ni hagi estat en contacte amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

amb el COVID-19, es tingui calendari vacunal al dia... 

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-CoV2, es valorarà de manera 

conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de 

reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:  

- Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 

ventilatori.  

- Malalties cardíaques greus.  

- Malalties que afecten al sistema immunitari  

-  Diabetis mal controlada.  

- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 



Agraïm la vostra col·laboració i comprensió en aquests moments tant difícils i desitgem que 

estigueu bé. Estem a la vostra disposició per qualsevol consulta al telèfon o correu de l’escola. 

 

Salutacions cordials, 

Equip Directiu 


