
COMUNICAT CONJUNT DE LES TRES ESCOLES DE SANT JOAN 

DE VILATORRADA I DE L’AJUNTAMENT  
 

Benvolguda família, 

 

Aquest dies s’ha publicat el pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada. En                

aquesta fase es preveu dur-hi a terme les activitats següents i de manera voluntària, per               

tant, no és obligatori assistir al centre. En tot cas, a les tardes no hi haurà programada cap                  

activitat en cap dels cursos. 

 

Alumnes d’Educació Infantil (P3, P4 i P5) 

Només podran assistir a l’escola els nens i nenes la família dels quals, per motius laborals i                 

professionals, hagin d’anar a treballar fora de casa sense possibilitat de flexibilitzar-ho dins             

l’horari de 9 a 13 hores. Si una persona pot treballar des de casa, ja no estarà permès portar                   

l’infant al centre.El nombre d’alumnes per grup seran de 8 alumnes a P3 i de 10 alumnes a                  

P4 i P5.  

 

En el cas que decidiu deixar el vostre fill/a a l’escola haureu de signar una declaració                

responsable, d’acord amb el model que facilitarem els propers dies, conforme pare i mare              

treballeu fora de casa durant la franja de 9 a 13 hores.  

 

Donat que l’horari per a P3, P4 i P5 ve determinat pel Departament d’Educació (de 9 a 13                  

hores), necessitem fer una primera previsió per planificar els recursos humans i materials             

necessaris, en el cas que vulgueu tornar a l’escola. Per això, més endavant us farem arribar                

un formulari en què ens haureu d’indicar si teniu intenció o no de dur el vostre fill/a a                  

l’escola i si compliu els requisits que ens marca el Departament. 

 

Alumnes de 6è de primària 

Pel què fa els alumnes de 6è de primària, es donarà suport a la finalització d’etapa per així                  

poder fer un acompanyament més personalitzat del seu pas a secundària, establert de             

manera gradual, estructurat pel propi centre i tenint en compte la voluntarietat de             

l’assistència de l’alumne al centre. A més no serà necessàriament permanent. Això vol dir              

que serà l’escola que establirà els horaris. El nombre d’alumnes per grup serà d’un màxim               

de 13. 

 

 



 

 

Alumnes de 1r a 5è de primària 

Es donarà atenció tutorial individual o en grups reduïts d’alumnes sempre i quan l’escola ho               

cregui necessari. Aquesta és una mesura de caràcter no continu i puntual. L’horari             

d’acollida a l’alumnat serà en torn de matí i també serà l’escola qui determinarà els horaris.                

El nombre d’alumnes per grup serà d’un màxim de 13. 

 

L’equip de mestres continuarà oferint atenció telemàtica de P3 a 6è, tal com hem estat               

fent fins ara. 

 

Des de l’escola volem subratllar que el més important és la salut dels vostres fills i filles, de                  

les vostres famílies i també del personal de l’escola. En definitiva, la nostra prioritat és i ha                 

de ser la seguretat de tota la comunitat educativa. En el Pla d’Obertura dels Centres               

Educatius elaborat del Departament d’Educació es destaca el següent: “som conscients que            

un nombre important de famílies -com ha succeït en d’altres països europeus- no             

acceptaria dur els seus fills i filles al centre educatiu fins a l’inici del proper curs”, és a dir,                   

al setembre.  

 

Mesures de seguretat i requisits per a tot l’alumnat (de P3 a 6è) indicades pel               

Departament d’Educació: 

 

1) La mesura bàsica de referència és de 4 metres quadrats per alumne. 

2) En tot moment els alumnes hauran d’estar separats per una distància de seguretat             

de 2 metres.  

3) L’alumnat sempre han de ser els mateixos i en el mateix espai. 

4) Les famílies hauran de vigilar diàriament l’estat de salut dels vostres fills i filles. Això               

vol dir prendre la temperatura abans de sortir de casa. En cas de febre o de                

qualsevol símptoma compatible amb el coronavirus (tos, mal de cap, diarrees, etc.),            

l’alumne/a es quedarà a casa. 

5) L’acompanyament a l’escola l'haurà de fer únicament una persona i la distància de             

seguretat també s’haurà de complir fora de les instal·lacions del centre. 

6) L’alumnat utilitzarà material individual, sempre que sigui possible. 

7) Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada, per evitar aglomeracions. 

8) Els nens i nenes s’hauran de rentar les mans amb sabó: 

a) a l’entrar i al sortir de l’escola, 



b) abans i després d’esmorzar 

c) abans i després d’anar al lavabo 

d) abans i després de les diferents activitats 

9) En els moments en què no es pugui garantir la distància de seguretat serà obligatori               

l’ús de mascaretes. 

10) En el cas d’aparició de símptomes compatibles amb Covid-19 s’aïllarà l’alumne/a i            

s’avisarà a la família. Tot seguit, l’escola informarà el CAP de Sant Joan perquè              

s’activin els protocols previstos. 

 

A mesura que ens acostem a l’inici de la fase 2 de desconfinament, cada centre informarà                

del procés específic a seguir en l’obertura del centre per als vostres fills/es. 

 

Moltes gràcies per la vostra comprensió i col·laboració.  

 

 

 

Salutacions. 

 

 

 

 

 

ESCOLES PÚBLIQUES I AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA 


