
 

 
 

PLA DE REOBERTURA DE L’ESCOLA XARAU 
 
Del dia 8 de juny al 19 de juny, seguint les instruccions del Departament d’Educació, 

l’escola oferirà atenció presencial de manera parcial. L’assistència serà voluntària mentre 

que el curs continuarà, com fins ara, de manera telemàtica fins el dia 19. 

 

A partir del sondeig realitzat a les famílies de l’escola es preveu la següent assistència: 

- 6 infants de la comunitat de Petits,  

- 2 infants de la comunitat de mitjans 

- 41 infants de 6è 

 

Per atendre l’alumnat de manera presencial l’escola pot disposar d’un total de 15 mestres 

i 1 TEI. 

 

1. Organització de l’acció educativa presencial.  

 

Acollida als infants de la Comunitat de Petits per motius de conciliació 

Horari: 9 a 13 h 

Espais: es prioritzarà l’ús de les zones exteriors i s’adequaran 2 aules (P3 i P4). 

Mestres d’acollida: 2 mestres de la comunitat de Petits amb el suport de la TEI 

 

Atenció personalitzada als infants de les Comunitats de Mitjans (1r, 2n i 3r) i Grans (4t i 

5è) 

S’ofereix una tutoria individualitzada a aquells infants i/o famílies que ho requereixen. 

Caldrà que les famílies es posin en contacte amb la tutora o el tutor a través del correu 

electrònic per tal d’acordar l’horari d’atenció. 

Horari: de 11:30 a 13:00 h; a acordar amb el tutor/a 

Espai: aula de la comunitat 

Mestres referents: tutor o tutora 

 

Atenció educativa presencial a l’alumnat de 6è 

Els nens i les nenes de 6è que ho han sol·licitat s’atendran en grups reduïts de 10-12 

alumnes. Seran grups estables que es trobaran amb el seu tutor o la seva tutora i sempre 

en el mateix espai: la seva aula de referència. Els diferents grups assistiran a l’escola en 

dies alterns per evitar concentracions. Cada grup farà dues trobades, una cada setmana. 

Els tutors comunicaran a les famílies, a través del correu electrònic, la distribució dels 

infants i els dies d’assistència a l’escola. 



 

A la primera trobada el fil conductor serà el temps de confinament, compartirem vivències 

i sensacions; també tractarem les propostes realitzades, aprenentatges i dificultats de les 

tasques fetes a casa.  

A la segona trobada, prendrà importància el tancament de l’etapa, sentiments i 

expectatives, suggeriments per a l’estiu i el comiat.  

Calendari 1a setmana dies 8, 9, 10 i 11 

Calendari 2a setmana dies 15, 16, 17, 18 

Horari: 9:30 a 11:00 h  

Agrupaments: grups estables de 10-11 nens i nenes 

Espais: aula de 6è  

Mestres referents: tutor i tutora 

 

2. Mesures de protecció i prevenció 

Per garantir la seguretat i la salut d’infants i adults es garantirà el compliment les 
mesures proposades des de Salut i des del Departament d’Educació. 

- Abans d’anar a l’escola: 

• Prendre la temperatura dels infants. En cas de dècimes no podrà assistir a 
l’escola. 

- El primer dia caldrà portar:  

• Fotocòpia del carnet vacunal 

• Declaració responsable signada (s’enviarà per mail). 

- A l’arribada a l’escola: 

• L’acompanyament a l’escola el farà un únic adult. 

• Una mestra rebrà els infants i els indicarà on hauran de dirigir-se. 

• Es facilitarà gel hidroalcohòlic per al rentat de mans 

• Els infants han de portar mascaretes de casa. En els casos en que no sigui 
possible, l’escola en disposa d’algunes per poder-les proporcionar. 

- Durant l’estada 

• S’utilitzaran els espais estrictament necessaris. 

• Es garantirà la distància de seguretat. 

• Es facilitarà solucions hidroalcohòliques per al rentat de mans (abans i 
després d’anar al lavabo o abans i després d’utilitzar material) 

• En els espais interiors els infants de Primària hauran d’utilitzar mascaretes 

- En marxar de l’escola 

• Es desinfectaran els espais i el material utilitzat 
 
Els familiars o altres adults no podran accedir a l’interior de l’escola a no ser que 
tinguin una entrevista concertada. 
 
Aquestes mesures també són de caràcter obligatori per als docents i altre personal 
del centre.   


