
INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES RESPECTE A LA REOBERTURA DE CENTRES 

De l’ESCOLA MARIA BORÉS: 

Tal i com ha anunciat als mitjans el conseller d’educació , a partir del dia 1 

de juny les escoles que els seus municipi entrin en fase 2 podran obrir. 

Aquesta obertura és voluntària per als alumnes, ja que el curs acabarà 

telemàticament el 19 de juny ( tal i com estava previst ) 

Els centre ha de dissenyar un pla de obertura basat en el document “ 

Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius “ que 

el Departament ha establert. 

Per tal de poder organitzar i dissenyar aquest pla els pares i mares heu de 

valorar l’assistència o no al centre, cal que tingueu present els requisits 

necessaris i a quin alumnat va dirigit: 

EDUCACIÓ INFANTIL :  

Servei d’acollida per aquelles famílies que estan realitzant treball 

presencial, sense possibilitat de flexibilitzar-lo o no es puguin acollir a altres 

mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. 

 S’haurà de comunicar l’assistència prèviament al correu electrònic del 

centre , tal i com es detalla més avall i adjuntar la documentació necessària.  

L’horari previst serà de 9h a 13h en grups de màxim 8 alumnes (P3) i de 

màxim 10 alumnes (P4-P5). 

PRIMÀRIA :  

*Alumnat de 1r a 5è  :  Es realitzarà tutoria individual personalitzada  dins 

la franja horària establerta. L’horari serà de 10:00 a 12:30 els dies que 

indiqui el/la tutor/a. Assistirà amb cita prèvia, de manera individual o 

grupal, segons ho comuniqui el tutor/a.  

( LES TUTORIES GRUPALS I INDIVIDUALS ES REALITZARAN A PARTIR DELS 

DIA 2 DE JUNY, AMB LA CONFIRMACIÓ DE LA TROBADA PER PART DEL 

TUTOR ) 

*Alumnat de 6è : Es realitzarà suport educatiu grupal a la finalització 

d’etapa dins la franja de 9:30 a 12h. 10 alumnes màxim per espai i mestre. 

També s’oferiran tutories individuals personalitzades dins la mateixa franja 

horària prèvia cita convinguda amb les tutores. 



S’haurà de confirmar l’assistència prèviament per correu electrònic, tal i 

com es detalla més avall, per poder preveure l’organització.  

Cal tenir present també les circumstàncies personals de l’equip docent a 

l’hora de fer els grups. L’escola continua oferint les propostes 

d’aprenentatge telemàtiques, videoconferències i contacte amb el tutor/a 

i companys com hem fet les darreres setmanes, fins el dia 19 de juny. 

L’assistència al centre de l’alumnat és VOLUNTÀRIA i sota la 

responsabilitat de la família. Agrairem llegiu atentament les instruccions 

següents abans de prendre una decisió i tenir clar els requisit i les 

mesures que cal prendre. 

Els grups d’E. Infantil i de 6è d’E.Primària han de ser estables. Per això 

necessitem que les famílies d’aquests grups ens confirmeu abans del 

dimecres, 27 de maig, via mail del centre (a8022859@xtec.cat) si el/la 

vostre/a fill/a assistirà a l’escola.  

Les famílies de P3, P4, i p5 han d’enviar correu amb la següent informació:  

1.Nom, cognom i curs de l’alumne 

2.Expressar clarament sí assistiré diàriament al centre de 9 a 13 

3.Adjuntar document de responsabilitat de les famílies referent als requisits 

sanitaris, el primer dia d’accés al centre (Segons model elaborat pel 

Departament i que serà facilitat properament  ) 

4.Adjuntar model declaració signada dels  dos progenitors al·legant la 

imprescindible assistència al lloc de treball. (Segons model elaborat pel 

Departament i que serà facilitat  un cop sol·licitada l’assistència ) 

Els alumnes de 6è, per les trobades grupals al centre caldrà enviar per 

correu amb la següent informació: 

1.Nom, cognom i curs de l’alumne 

2.Expressar clarament sí assistiré diàriament al centre de 9:30 a 12 

3.Adjuntar document de responsabilitat de les famílies referent als requisits 

sanitaris (Segons model elaborat pel Departament i que serà facilitat 

properament  ) 

Es demana mantenir el compromís de la vostra decisió. 

La resta de grups (1r a 5è) no cal fer res fins que us contacti  la/el tutora/or.  



 

Requisits sanitaris  per poder venir  presencialment a l’escola 

• Document de responsabilitat de les famílies d’absència de la 

simptomatologia compatible amb COVID-19 o qualsevol altre quadre 

infecciós ( es facilitarà model ) 

• Que no sigui o hagin estat positives per al SARS-CoV2 durant els 14 

dies anteriors. 

• No ser alumne de grup de risc ( malalties cròniques respiratòries, 

cardíaques, sistema immunitari... ) 

• No haver estat en contacte amb positius confirmats o algú 

compatible amb COVID -19. 

• Carnet de vacunació al dia. 

Mesures de seguretat i higiene indicades pel Departament d’Educació. 

Som i heu de ser conscients de la dificultat en garantir la seva d’aplicació, 

especialment a E. Infantil: 

• Els alumnes de p3, p4, p5 es recomana les mascaretes i pels alumnes 

de primària la mascareta és obligatòria en els espais que no es pugui 

garantir la distància de seguretat. 

• Rentat de mans freqüents. S’incrementa els espais amb sabó i 

dispensadors amb solució hidroalcohòlica i tovalloles de paper d’un sol ús. 

• Es supervisarà el distanciament físic aproximadament de 2 metres. 

• Entrades i sortides esglaonades i només podrà acompanyar un 

familiar que no podrà entrar al centre ( si no té cita prèvia ) 

• L’entrada es farà per la porta de mestres, el patí estarà tancat per fer 

les entrades i recollides i així garantir les mesures de control i higiene. 

• Material d’ús individual: cal dur el material de treball ( llapis, colors, 

llibreta o fulls...) no es pot compartir material. 

• No està permès distribuir material en paper si no és del tot 

imprescindible . 

• No s’utilitzaran joguines ni el material comú de les aules. 



• Desinfecció i ventilació del centre al llarg de la jornada escolar. 

S’intensificarà la neteja i la desinfecció per part de l’ajuntament. 

Es demana que les famílies no accedeixin a l’interior del recinte escolar -

pati-  i que l’acompanyament i la recollida de l’infant, si és el cas, la realitzi 

només un adult. Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada i per 

la porta d’entrada de mestres del centre. 

Les famílies teniu el compromís de vigilarà diàriament l’estat de salut dels 

vostres fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per 

anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti 

algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al 

centre i caldrà comunicar-ho a l’escola . 

Els centres s’organitzaran amb els recursos que actualment tenim. No hi ha 

cap increment de personal . Els docents i personal del centre, també 

signaran documentació d’autoresponsabilitat de compliment dels requisits 

sanitaris per poder accedir al centre amb els alumnes. 

Cal que estigueu atents als missatges que en els propers dies us aniran 

arribant respecte al tancament del curs. 

Valoreu amb responsabilitat la vostra decisió. 

Esperem la vostra comprensió i suport. 

Salut. 

Atentament. 

La Direcció. 


