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1. ATENCIÓ EDUCATIVA 

1.1. Telemàtica #ESCOLA A CASA 

 
 

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de 
juny. 

 
• CONTINUÏTAT  del nostre sistema virtual 

� Publicació a la web d’activitats setmanals i de tancament de 

curs. 

� Comunicació directa via gmails d’aula. 

� Vídeo-conferències setmanals a primària i enviament de 

vídeos a infantil. 

� Tramesa virtual dels informes d’avaluació.  

 

 
 

 

 

1.2. Atenció educativa  PRESENCIAL  

fase 2. Del 8 al 19 de juny 

• El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari i oferirem atenció educativa 
només amb: 

o Infantil servei d’acollida 

o 6è una activitat puntual 

o i amb la resta de cursos alguna tutoria personalitzada en situacions 
excepcionals. 

• Les famílies que portin els infants a l’escola per motius de conciliació hauran 

d’entregar omplerta i entregar la declaració responsable que annexem a aquesta 
publicació. 

• Les famílies prendran la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre 

educatiu.  



• Requisits alumnat: absència malaltia crònica d’elevada complexitat, absència 

simptomatologia covid-19 (tos, febre, dificultat respiratòria, malestar, diarrea, o altre 

quadre infecciós), que no hagi estat positiu ni contacte estret amb positiu confirmat 14 

dies anteriors i calendari vacunes al dia.  

• NO HI HA HAURÀ SERVEI DE MENJADOR 

• NO NECESSITAT DE TRANSPORT ESCOLAR 

INFANTIL ACOLLIDA  
PRÈVIA DEMANDA en grups de 8 alumnes per a P3 i 10 per a P4-P5 de 9 a 13h  

Dels progenitors que per motius laborals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat 

de flexibilitzar-lo. 

• NOMBRE D’ALUMNES PREVISTOS D’ATENDRE: 0 

 
GRUP DATA HORA ESPAI AULA DOCENT 

No demanda  -- -- -- -- 

 

6è ACTIVITAT PUNTUAL 
Suport lectiu i d’orientació presencial en grups de 13 alumnes com a màxim 

NOMBRE D’ALUMNES PREVISTOS D’ATENDRE: total 45 

6è A: 21 alumnes 

6è B: 24 alumnes 

DISSENY I PLANIFICACIÓ DE L’ ACTIVITAT:  
 
Per tal  de donar suport  al nostre alumnat en  la finalització de l’ etapa de Primària, farem 

l’acompanyament dels grups de 6è, organitzant  una  trobada presencial a l’escola, en grup 

reduït, per a cada nivell dels dos grups que tenim (6èA i 6èB) 

Entenent que el comiat d’aquest curs encara te una més forta càrrega emotiva , hem triat 

realitzar una de les “performance” més entranyables de tot l’ acte que any rere any anàvem 

fent amb els grups que passen a secundària. 

 

L’activitat que hem triat per a realitzar amb els alumnes és una adaptació de la pintada de 

mans al mur de l’escola, que simbolitza la seva empremta al llarg de tots els cursos que han 

passat amb  nosaltres a la “seva” escola. 

En aquesta ocasió, i donades les circumstàncies actuals de la COVID 19, no serà possible dur 

a terme  les altres actuacions que tota l’ escola feia en aquest matí de comiat.  Per tal 

d’adaptar-nos al màxim a les mesures higièniques, la pintada es realitzarà en l’espai exterior 

amb retoladors permanents i resseguint el contorn dels dits de les mans a la paret del pati, i  

no amb pintura a les mans i estampació al mur com era tradició. 

DIES: 18 i 19 de MAIG 
Justificació: entenem que per als grups de 6è te un especial significat l’ últim dia “oficial” del 



curs per a acomiadar-se de l’ escola, així doncs proposem fer aquest tancament emocional  

d’etapa els dos darrers últims dies lectius del curs 2019-2020 

HORARI : De 10 a  12h HORARI PRESENCIAL ALUMNAT 
- 10h: Rebuda del grup reduït d’ alumnes Nº 1 de 6èA per part de la tutora i ubicació 

a l’ aula 

- 10:10h: Rebuda del grup reduït d’ alumnes Nº 1 de 6èB per part de la tutora i 

ubicació a l’ aula 

- 10:10 a 10:30 h 

� Explicació normes higièniques i de distanciament al llarg de l’estada al centre 

� Intercanvi d’ impressions amb els nens /es sobre aquest temps i el retrobament  

� Descripció a l’alumnat de l’ activitat que es realitzarà 

� Retorn al centre dels llibres socialitzats i/o en préstec de la biblioteca 

 

- 10:30 a 11:30 h: Realització  Acte central de la “performance” a la pista de l’escola 

(pintada al mur) 

- 11:30 a 12 h: Repartiment COMIAT de l’alumnat de 6è. 

- 12 a 13h. Només TUTORES: Recollida de l’ activitat i dels espais 

 

De 1r a 5è  

Atenció tutoria personalitzada: mesura excepcional i no continuada, que implicarà la citació 

del tutor/a en el dia i hora concret per la tutoria amb l’alumne, i si escau, d’un únic familiar 

com acompanyant.  

- Previsió organització: citacions d’un dia per cicle (DILLUNS 15: alumnat cicle inicial / 

DIMARTS 16: alumnat cicle mitjà / DIMECRES 17: alumnat cicle superior) 

- NOMBRE D’ALUMNES PREVISTOS DE CONVOCAR: 1r: 6 / 2n: 2 / 5è: 1 / 6è: 2 

- Citació: la família rebrà convocatòria i concretarà la trobada amb la tutora del dia i 

hora pel gmail d’aula. 

 

3. ORGANITZACIÓ RECURSOS HUMANS I 

LOGÍSTICA GENERAL 

- Professionals disponibles:  11 docents + 1 personal PAS 

- NORMES GENERALS: 
o Evitar l’aglomeració i atendre els fluxos de circulació establerts i les 

limitacions d’accés en el centre. 

o L’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona, i les 

famílies no podran accedir a l’interior del centre. 

o Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en 

els passadissos i els lavabos a fi d’evitar la distància física. 

o Material escolar i ús de joguines: es limitarà al màxim i seran d’ús 

individual, no es podrà fer servir documents en paper i la selecció de 

joguines es farà amb la premissa que siguin de fàcil desinfecció. 

o Adequació de la distribució de les aules, mobiliari i estris.  



o Es mantindran ventilats tots els espais i el servei de neteja prendrà les 

mesures de desinfecció diàries i pertinents a les indicacions oficials.  

- MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ: 
o Distanciament físic com a mesura general.  

o Rentat de mans ALUMNAT:  A l’arribada i a la sortida del centre educatiu, 

abans i després dels àpats, abans i després d’anar al WC, abans i després 

de les diferents activitats.  

o Rentat de mans DOCENTS: a l’arribada al centre, abans del contacte 

amb els infants, abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, 

dels àpats dels infants i dels propis, abans i després d’acompanyar un 

infant al WC, abans i després d’anar al WC, abans i després de mocar un 

infant (amb mocadors d’un sol ús), sempre com a mínim una vegada cada 

2 hores.  

o Es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans als lavabos, 

amb disponibilitat de sabó amb dosificador i eixugar amb paper; i en punts 

estratègics la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a 

ús del personal de l’escola. 

 

o Mascaretes: ÚS OBLIGATORI DOCENT 

� Infantil: no indicada 

� A partir dels 5 anys: si hi ha dificultat per fer complir les 

mesures de distanciament ES RECOMANA. 

� ALUMNAT PRIMÀRIA: SI INDICADA! Però quan es 

compleixin les mesures de distanciament i ventilació es 

podrà prescindir  

 

 

 


