
Benvolgudes famílies:


Us informem que el passat dimecres dia 20 de maig, el PROCICAT va presentar al Departament 
d’Educació el “Pla d’obertura dels centres educatius en Fase 2 de desescalada”.


Això ens indica que quan entrem en la Fase 2 (prevista per l’1 de juny), l’escola obrirà, només en 
casos molt concrets.


No es faran classes lectives ni serà obligatori. El curs seguirà de manera telemàtica, com 
hem fet fins ara, fins el dia 19 de juny.  

Qui pot anar a l’escola i què farem?  

- Alumnes d’infantil (P3, P4, P5) els quals els seus pares i mares no puguin fer teletreball 
(aquests hauran de presentar una declaració responsable d’acord el model que es facilita-
rà un cop l’haguem rebut). Es farà acollida de 9h a 13h.


- Alumnes de 6è: de manera voluntària. S’obrirà l’escola per tal de donar suport a la finalit-
zació d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària.


- Per la resta d’alumnes, atenció personalitzada. Caldrà tenir cita prèvia via mail de l’esco-
la escolajaumemiret@xtec.cat i venir acompanyats del pare o la mare.


Requisits imprescindibles d’assitència per a tots els i les alumnes:


a. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.


b. Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies ante-
riors.


c. Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors.


d. Calendari vacunal al dia. 

e. No patir cap malaltia crònica del tipus; malalties respiratòries greus que precisen 

medicació o dispositius de suport ventilatori, malalties cardíaques greus, malalties 
que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen trac-
taments immunosupressors), diabetis mal controlada, malalties neuromusculars o 
encefalopaties moderades o greus.


Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una 
declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles com-
pleixen els requisits per assistir al centre educatiu. 

També han d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn 
familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol inci-
dència. 


Com serà? 

- Segons els metres quadrats que disposem a les aules del’escola, els alumnes d’infantil i 
6è podran estar en grups de 8 alumnes per l’aula. 


- No es compartirà cap tipus de material.	 	 	 	 

- L’alumnat del grup sempre seran els mateixos i en el mateix espai i amb la mateixa mes-

tra.

- Les entrades i sortides al centre sempre seran en diferents horaris i de forma esglaonada, 

mantenint la distància d’1 a 2 metres entre alumnes. (Us informarem de com serà en fun-
ció del nombre d’alumnes). L’infant només pot ser acompanyat d’un adult i aquest no po-
drà entrar a l’escola. 


- No hi haurà servei de menjador i aconsellem venir esmorzats de casa.

- Pel que fa al material: per a les joguines i el material comú de plàstic se cercaran formes 

perquè tingui un ús individual diari o en períodes acotats, intentant assegurar en la mesura 
que podem, que previ a l’ús del material per un altre infant s’haurà desinfectat. L’equip de 



mestres, som conscients que no podem garantir la constant desinfecció dels espais i del 
material. Tampoc es distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles. 


- Tot l’edifici disposarà de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesu-
res de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta 
de la mascareta. 


- El Departament d’Educació no aconsella l’ús de mascaretes en general, però:

- A partir de 5 anys i si hi ha dificultat per fer complir les mesures de distanciament 

caldria indicar-la.

- A partir dels 6 anys, indicada. Quan es compleixin mesures òptimes de distancia-

ment i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir. Recomanem que els infants més 
grans de 6 anys en portin.


- Els docents, en duran. 


Com ho farem? 

- A les famílies de P3, P4, P5 i 6è, adjunt us enviem un formulari on haureu de respondre si 
teniu la intenció, o no, de portar els vostres fills i filles a l’escola. 

Teniu temps de respondre fins el diumenge dia 24 per tal de poder-nos organitzar.

Les famílies que no ens respongueu, entendrem que els vostres fills/es no vindran a l’es-
cola.


- En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre, 
trucarem de manera urgent a la família.


Aviat tindrem al web de l’escola el nostre Pla d’obertura de Centre i les Instruccions per a l’or-
ganització de l’obertura dels centres educatius del Departament d’Educació. En aquests docu-
ments queden reflectides totes aquestes mesures i altres més concretes. Us recomanem llegir-lo 
amb atenció. Us informarem un cop l’haguem penjat.


La voluntat de l’Equip de mestres és vetllar per a que els infants estiguin ben protegits i atesos, 
però heu de ser conscients que estem en un moment molt excepcional. Treballem amb esforç i 
seguirem fent-ho. 


Us demanem la vostra col·laboració per tal de garantir unes mesures de seguretat adequades per 
tothom.


Per qualsevol dubte sabeu que ens podeu consultar a l correu de l ’escola: 
escolajaumemiret@xtec.cat 
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