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Benvolgudes famílies, 

 

A partir de l’1 de juny, si la nostra zona ha passat a fase 2, les escoles obriran de forma parcial, 

tot i que el curs seguirà telemàticament per tothom fins el darrer dia, el 19 de juny.  

Els centres educatius en aquests moments no estan en condicions d’obrir per a tots els 

alumnes, ja que seguim en emergència sanitària i, entre altres temes, tenim una part dels 

mestres que no poden assistir ser col·lectiu de risc i (majors 60 anys, embarassades,...). Per tot 

plegat aquest retorn es planteja parcial, seguint les indicacions del PROCICAT, per atendre 

alumnes amb especials circumstàncies, a saber: 
 

- Alumnes de final d’etapa - 6è: les famílies amb alumnes a 6è els podran portar en 

l’horari que determini el centre (el Pla de Reobertura estableix que per aquests 

alumnes s’oferirà una atenció no necessàriament  permanent, en l’horari que es 

decideixi, i en grups de 13 màxim, ja ho hem organitzat perquè un cop a l’escola 

puguem atendre’ls en grups reduïts).  Els mestres de la Comunitat properament us 

enviaran un correu amb el plànning de trobades presencials per als alumnes de 6è. 

També podreu demanar una tutoria individual si la família ho creieu oportú. 

- Infantil: el Pla estableix que les famílies que necessitin portar els alumnes de P3 a P5 

al centre per temes d’incompatibilitat laboral podran fer-ho, en horari de 9 a 13h i 

firmant un document que ja us facilitarem. Properament les mestres de la Comunitat us 

enviaran un correu amb els detalls d’aquest retorn a Infantil, amb un sondeig previ per 

saber quants nens vindrien i organitzar-nos internament per no superar els 8/10 

alumnes que marca la normativa. Les famílies que ho cregueu oportú també podreu 

demanar una trobada amb la tutora. 

- Primària, grups de 1r a 5è: les famílies d’aquests grups podran sol·licitar una tutoria 

individualitzada presencial amb el tutor/a (en cas que el tutor/a sigui de col·lectiu de risc 

es podrà escollir fer-ho presencial amb una altre mestre referent de la comunitat, o 

virtual amb la tutora). No es contempla una atenció continuada al juny per als alumnes 

d’aquests cursos, però si una atenció puntual, per això hem programat una trobada 

grupal perquè tots tinguin un dia per acomiadar el curs presencialment amb els 

companys i mestres (encara que sigui un grup superior a 13 alumnes, aquell dia podran 

assistir tots, i es posaran 2 mestres de referència per assegurar les agrupacions 

pertinents). Properament la vostra Comunitat us informarà dels detalls perquè sapigueu 

quin dia hem estipulat pel comiat de cada grup.  

 

Aquesta atenció als alumnes l’hauran de fer els docents que no pertanyin a personal de risc, 

i seguint les mesures de protecció estipulades (mascareta per als docents, rentat de mans 

sovint tothom, ...). La mascareta està indicada per als mestres i tots els adults que accedeixin a 

les instal·lacions educatives durant aquest període (en cas dels alumnes, a partir de 6 anys es 

recomana tenir-la a disposició per si hi ha algun moment dins el centre que no es pugui 

respectar la distància i calgui fer-ne ús). Caldrà seguir les indicacions sanitàries marcades pel 

Pla de Retorn del PROCICAT.  
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