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CERTIFICAT DELS ACORDS QUE S’HAN PRES AL CONSELL ESCOLAR 

Cristina Cortés Alejos, com a secretària del Centre Educatiu L’Arenal de Llevant,  

Certifico:  

Que en la reunió extraordinària del Consell Escolar, de data 03-06-2020, s’han pres els 

acords següents:  

 

1. En el cas d’estar en fase II el proper dia 8 de juny i haver d’obrir el centre segons 
regula la normativa del Departament al respecte, l’escola ha dissenyat un Pla de 
Reobertura atenent set àmbits d’actuació: organització de centre, alumnat, 
professorat i PAS, espais i grups, serveis complementaris, material escolar, 
organització pedagògica, mesures de protecció i prevenció i el pla d’aplicació.  
 

Aquest Pla de reobertura específic del centre,  s’ha concretat al voltant de 3 
objectius de referència: 
 

1. Vetllar per la retrobada amb els/les companys/es en petits grups. 
2. Garantir la recollida de les pertinences individuals de l'alumnat. 
3. Procedir al tancament i al comiat del curs entre alumnat i l’equip docent. 
 

2. Respecte l’atenció a l’alumnat, el Pla específic de l’escola només contempla 
l’obertura per aquests dos supòsits: 

 

 Acció educativa presencial voluntària, no permanent i no continua pels 
alumnes de 6è de primària, en petit grup i dies concrets, per tal de donar 
suport a la finalització de l’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del 
seu pas a secundària. S’ha concretat els dies i horari de cada subgrup, 
sempre dins de la franja de 9h a 13h. 

(Apartat 6.3 del Pla de Reobertura) 
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 Acompanyament tutorial i emocional pels alumnes de P3 a 5è, en petit grup, 
dies concrets i de manera voluntària. Sent una mesura excepcional i no 
continuada. Per tal d’assegurar un tancament i un comiat entre l’alumnat i 
el/la tutor/a. S’ha concretat el dia i horari de cada subgrup, sempre dins de la 
franja de 9h a 13h.  

      (Apartat 6.3 del Pla de Reobertura) 
 

3. Les famílies que decideixin portar de manera voluntària als seus fills a l’escola a 
la franja horària assignada hauran de llegir el document referent a les normes i 
protocols a seguir, portar impresa i signada la declaració responsable el dia que 
vingui a l’escola i confirmar la seva assistència via BynApp que rebran al respecte 
abans del 5 de juny. 
 

4. Obert el torn d’intervencions, els representants del sector famílies agraeixen el 
sobreesforç que l’equip de l’escola està realitzant i lamenta el discret suport que els 
estaments educatius superiors del Consorci i del Departament estan brindant als 
centres. 

 

5. Es dóna el vist i plau al Pla de Reobertura del Centre en fase II de desescalada. 
 

 
Barcelona, a 03 de Juny de 2020 
 
 
Signatura de la secretària      Vist-i-plau de la directora 
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