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Benvolgudes famílies,  

Esperem i desitgem que estigueu tots/es bé.  

Com ja sabeu  pels mitjans de comunicació, a partir del dia 1 de juny els centres 

educatius de les zones que es trobin en fase 2, reobriran les portes.  

Previsiblement entrarem en aquesta fase el dia 1 de juny ( festa de lliure 

disposició a Sant Hipòlit  de Voltregà). En la fase 2 es permet l’accés al centre 

de manera limitada i amb activitats reduïdes i no lectives. S’hauran de seguir 

les mesures estrictes de seguretat, prevenció i higiene pel que fa als espais, al 

distanciament físic i a la vulnerabilitat de l’alumnat, mestres i personal dels 

centres que dicta el Departament de Salut.  

El curs 2019-20 s’acabarà el dia 19 de juny, tal com estava previst inicialment  de 

manera telemàtica.  

Paral·lelament, el centre atendrà de manera personalitzada i presencial aquells 

alumnes que ho requereixin. Malgrat que l’assistència és totalment voluntària, 

hi ha la voluntat que tot l’alumnat tingui l’oportunitat d’assistir al centre en algun 

moment d’aquest final de curs.  

No es reobrirà el servei de menjador aquest curs.  

Respecte l’alumnat: 

Organització de l’acció educativa presencial a educació 

infantil: 

Alumnes d’educació infantil 

 Acollida voluntària de 9h a 13h:  

           Només per a famílies amb treball presencial no flexible (  

          Aquí teniu l’enllaç per poder  descarregar el model, per omplir i signar .  

          Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil . 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf
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Organització de l’acció educativa presencial a educació primària: 

        Aquí teniu l’enllaç per poder  descarregar el model, per omplir i signar. 

         Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària 

Alumnes de 1r  

● Trobades programades amb el tutor  en grups reduïts i fixes,  

( 10 alumnes)  els dimecres  de 10.30h a 11.30h   

 Inici de les activitats dimecres  dia  3 de juny. 

● Es faran activitats d’acció tutorial  i acompanyament educatiu personalitzat i 

emocional. 

● L’entrada i  la sortida  de l’alumnat serà per la porta principal. 

Alumnes de 2n 

● Trobades programades amb la  tutora  en grups reduïts, ( 8/9 alumnes)  els 

dilluns de 10h a 11h (GRUP 1). Es deixaran  30 minuts  per desinfectar  i 

ventilar de l’aula, de 11.30 a 12.30h (GRUP 2 ) 

●  Inici de les activitats dilluns dia  8 de juny. 

● Es faran activitats d’acció tutorial i acompanyament educatiu personalitzat i 

emocional.  

● L’entrada i  la sortida  de l’alumnat serà per la porta principal. 

 

Alumnes de 3r  

● Acompanyament  personalitzat  presencial, amb cita prèvia: un infant /un 

progenitor  i  la  tutora. 

● Es faran activitats d’acció tutorial i acompanyament educatiu personalitzat i 

emocional.  

● Inici de les activitats dijous dia  11 de juny.  

● L’entrada per la porta principal i  la sortida per la  porta d’emergència ( dóna 

al pati d’educació infantil). 

Alumnes de  4t 

●  L’acompanyament personalitzat  es farà tot per videoconferències, amb la 

tutora i  amb cita prèvia  A través del correu  electrònic de la tutora. 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
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● Es faran activitats d’acció tutorial i acompanyament educatiu personalitzat  i 

emocional. 

● Inici de les activitats dimarts  dia  2 de juny. 

Alumnes de 5è 

● Trobades programades amb la  tutora  en grups reduïts de ( 9/10  alumnes) 

els divendres de 10h a 11h (GRUP1). Es deixaran  30 minuts  per desinfectar   

i ventilar l’aula, de 11.30h a 12.30h (GRUP2). Espai a l’aula de 5è. 

● Es faran activitats d’acció tutorial i acompanyament educatiu  personalitzat i 

emocional. 

●  Inici de les activitats divendres dia  5 de juny. 

● L’entrada i  la sortida  de l’alumnat serà per la porta principal. 

 

Alumnes de 6è:  

● Trobades programades en grups reduïts amb la tutora i  la cotutora , els 

dimarts i dijous de 10.30h a 12.30h  (GRUP 1)  aula de 6è i de 10.45h a 

12.45h  GRUP 2  a la biblioteca.  

● Es donarà suport a la finalització de l’etapa i acompanyament educatiu 

personalitzat  i emocional.  

● Inici de les activitats dimarts dia  2 de juny. 

● L’entrada  serà per tothom per la porta principal i  la sortida del  grup 2  serà 

pel pati. 

Paral·lelament  es continuarà  amb les propostes telemàtiques 

Projectes  setmanals, centres d’interès, videoconferències, trucades,...etc. 

Per els alumnes que no hagin pogut venir en aquestes trobades, es programaran 

cites prèvies perquè puguin  venir a recollir material a finals de juny o principis de 

setembre . 

REQUISITS PER A L’ASSISTÈNCIA  

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:  

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 
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dificultat  respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós. 

 Que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies  

anteriors.  

 Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia  compatible en els 14 dies anteriors. 

 Calendari vacunal al dia.  

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica s’haurà de valorar si és convenient 

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 (per exemple aquells infants 

que precisen tractaments immunosupressors).   

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre 

una declaració responsable, d’acord el model que s’haurà facilitat prèviament, 

per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir-hi. També han 

d'informar al centre de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn 

familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre davant de qualsevol 

incidència.  

Els alumnes hauran de portar mascareta, que hauran d’utilitzar quan no es pugui 

garantir una distància de 2 metres entre ells. Les activitats i el material seran 

individuals.  

Abans d’entrar al centre, els alumnes passaran també un control de temperatura i 

serà obligatori el rentat de mans i desinfecció  de calçat. 

Totes les entrades seran per la porta principal, per poder  fer el control de 
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seguretat i d’higiene. 

 

Podeu consultar el document: “Pla de reobertura del centre”, en la nostra pàgina 

web.  

Gràcies per la vostra comprensió i col·laboració.  

Cordialment,  

L’Equip de mestres  

Sant  Hipòlit de Voltregà,  a 25 de maig de 2020  


