
 
 
 
 

Corbins, 25 de maig de 2020 

 

 

Benvolgudes famílies,  

 

El Departament d’Educació prepara la reobertura de centres escolars per quan 

els territoris anem entrant en fase 2 de desconfinament. També deixa clar, però, 

que el curs continua desenvolupant-se telemàticament fins el 19 de juny i que les 

mesures de presencialitat al centre són excepcionals i no continuades. 

Totes les escoles públiques de Lleida considerem que és prematur i 

innecessari obrir els centres i posar en risc l’alumnat i tot el personal de l’escola, 

i indirectament, la resta de persones del seu entorn: familiars, amics i amigues, 

veïns i veïnes... 

Feta aquesta consideració, us comuniquem que complirem, de manera molt 

estricta, les instruccions que dona el Departament d’Educació. 

 

• Només s’atendrà l’alumnat d’educació infantil, de 9 a 13 hores, que en la 

seva unitat familiar (ja sigui d’un/a o dos progenitors/progenitores), 

hagi/hagin d’assistir presencialment al lloc de treball i no es tingui 

possibilitat de flexibilitzar aquesta presència. Caldrà presentar una 

declaració responsable que acrediti aquesta situació. Tan bon punt 

tinguem aquest model de declaració, del Departament d’Educació, us la 

farem arribar perquè l’ompliu i la porteu el primer dia d’acollida a l’escola. 

• Es realitzaran tutories personalitzades amb l’alumnat de 1r a 5è, a criteri 

de les tutores o tutor de l’escola o a petició de les famílies, havent 

concertat dia i hora prèviament, també de 9 a 13 hores. 

• S’organitzarà alguna sessió presencial, de 9 a 13 hores, amb els nois i 

noies de 6è, en grups de 13 com a màxim, per donar suport a la finalització 

de l’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a 

secundària. 

 



Tingueu present que: 

• L’assistència a aquestes reunions i trobades és voluntària. 

• No s’atendrà cap alumne que no compleixi amb els requisits de salut 

imprescindibles per entrar a l’escola. 

 

Les famílies de l’alumnat d’educació infantil, i dels nois i noies de 6è, han de 

respondre un breu qüestionari que ens ha de servir, entre d’altres aspectes, per 

elaborar el “Pla d’obertura del nostre centre”. 

 

FORMULARI E.I.-3, E.I-4 i E.I.-5: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT1XPWl8IXyd6GHGWMeDLWhuU8OO84NwIIB-

FRzhc9aCudRQ/viewform 

 

FORMULARI 6è 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEeB8l26GNqvFepecXr9lZxxEgCUErEizJ4ymTJrvK

QF9v3Q/viewform 

 

Cal omplir aquest formulari no més tard d’aquest dimecres 27 de maig. 

 

 

La vostra, l’escola Alba, us farà arribar, no més tard d’aquest divendres 29 de 

maig, aquest Pla d’obertura (grups, personal que els atendrà, horaris, espais a 

utilitzar, transport, pati…), segons ens marquen les instruccions per a 

l’organització de l’obertura dels centres educatius, que el Departament 

d’Educació en ha fet arribar a cada centre i que elaborarem, amb 

l’acompanyament de la inspecció educativa corresponent. 

Aquestes instruccions les podeu trobar a la nostra pàgina web. 

 

Esperant que aquesta situació es normalitzi el més aviat possible, i desitjant que 

el retrobament del setembre, ens permeti donar-nos les mans..., tal i com diu el 

nostre himne.  

 

Equip directiu i claustre de l’escola Alba 
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