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Introducció 

Segons el Departament d’Educació, el curs escolar 2020-21 acabarà el 19 de juny, tal i 

com estava previst en el calendari del curs escolar, Ordre EDU/56/219 de 26 de març, i 

no tornarà a reprendre’s de forma tradicional, donat que les condicions actuals no fan 

possible acollir tots els alumnes en classes presencials. 

Segons el Pla d’obertura dels centres educatius, aquesta es farà en tots els casos en la 

Fase 2 de la desescalada i no implicarà en cap cas la suspensió de la docència 

telemàtica, ja que  trencaria la dinàmica de l’alumnat i la programació que ja estan 

duent a terme els centres educatius. 

Cada centre s’ha d’adequar a l’arribada de la Fase 2 a cada territori, en el cas de la 

ciutat de Cornellà, molt probablement, s’entrarà en aquesta fase 2 el dia 8 de juny. 

El Departament d’Educació descarta, en qualsevol cas, l’obertura del servei de 

menjador abans del proper curs i només en casos específics i necessaris es permetrà el 

transport escolar. 

Quines són les mesures de seguretat que es demanen des del Departament 

d’Educació? 

• Les mesures d’higiene i el distanciament físic de dos metres. 

• L’entrada i sortida del centre de manera diferenciada per cada grup d’alumnes. 

• L’elaboració d’un pla específic d’obertura. 

• La continuïtat de la docència telemàtica sense que això comporti una doble 

jornada per al professorat. 

Quins són els condicionant mínims que demana el Departament d’Educació per a 

l’obertura de les escoles d’Educació Infantil i Primària? Supòsits. 

• L’acció educativa presencial serà de caràcter voluntari. 

• Acollida d’alumnes d’Educació Infantil (P3, P4 i P5) seguint el nombre màxim 

per grups que es concreta en 8 infants dels grups de P3 i 10 infants en el cas 

dels grups de P4 i P5. 

• L’alumnat que acaben els seus estudis primaris (6è de primària) serà acollit en 

grups d’un màxim de 13 alumnes amb la finalitat de donar suport a la 

finalització d’etapa i preparar-los per al pas a la secundària. 

• El centre haurà de garantir l’atenció personalitzada del tutor / de la tutora amb 

l’alumne/a i, si escau, la família en qualsevol curs i nivell de l’escola que es 

cregui necessari. 

• Es poden fer sessions de tutories en grups reduïts en qualsevol curs o nivell, 

quan es cregui necessari. 

• L’horari d’atenció presencial al centre haurà de ser com a màxim de 9 a 13 h. 

• La família, els fills de les quals assisteixin a l’escola, hauran de signar una 

declaració responsable sense la qual no poden assistir al centre educatiu. 
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Consideracions acordades per la Junta de directores i directors de les escoles 

públiques de la ciutat de Cornellà 

� Educació Infantil. 

 

o Continuem amb les propostes telemàtiques. 

 

o Acollida voluntària: només per famílies amb treball presencial no 

flexible (cal signar declaració autorresponsable). 

 

o Atenció de l’alumnat seguint les ràtios: P3 en grups d’un màxim de 8 

alumnes i P4 i P5 en grups d’un màxim de 10 alumnes. 

 

o Horari: de 9 a 13 h. 

 

� Educació primària (de 1r a 5è). 

 

o Continuem amb les propostes telemàtiques. 

 

o Tutories individuals sempre que siguin necessàries amb cita prèvia, 

prioritzant-les de forma telemàtica (videoconferències, trucada 

telefònica). 

 

� Educació primària (6è). 

 

o Continuem amb les propostes telemàtiques. 

 

o Presència voluntària al centre: un màxim de dos dies setmanals amb un 

total de 3 hores a la setmana. Atesos en grups màxim de 13 alumnes. 

 

o Tutories individuals sempre que siguin necessàries amb cita prèvia, 

prioritzant-les de forma telemàtica (videoconferències, trucada 

telefònica). 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Concrecions de l’acollida de l’alumnat a l’Escola Martinet 

S’envia un correu electrònic a totes les famílies de l’escola informant-los de la 

reobertura dels centres educatius quan s’arribi a la fase 2 de la desescalada i explicant 

quins són els i les alumnes que poden ser atesos/es presencialment i en les condicions 

dictades pel Departament d’Educació i acordades per la Junta de Directores i Directors 

de la ciutat de Cornellà.  

L’escola disposarà del mínim personal docent necessari presencialment per atendre 

l’alumnat que assisteixi, tenint en compte el personal docent de grups vulnerables i el 

personal docent amb fills/es menors o persones dependents, i de l’alumnat que 

compleixi estrictament les condicions d’assistència al centre, a fi i efecte de minimitzar 

els riscos sanitaris de la COVID-19.  

Es demana resposta a les famílies que autoritzen l’assistència dels infants al centre 

educatiu, omplint l’enquesta que es pot trobar a l’adreça 

https://forms.gle/HuxWbevVb91a5kWz7 i demanant, també, fer arribar la declaració 

responsable del seu fill / de la seva filla en el moment de la informació per tal de poder 

elaborar un pla de reobertura amb coneixement de les dades aproximades, per la qual 

cosa s’acorda: 

 

� Educació Infantil. 

 

L’ensenyament continuarà de forma telemàtica fins el 19 de juny, amb 

propostes educatives quinzenals com s’ha estat realitzant des de l’inici del 

tancament de l’escola per part del Departament d’Educació. 

 

Els nens i les nenes que assistiran a l’escola des del dia 8 fins el dia 19 de juny 

seran atesos per dos / dues mestres, diàriament, designats/des per la direcció 

del centre i amb coneixement previ dels/de les implicats/des en sessió de 

Claustre. 

 

Els/les mestres encarregats/des de l’acollida d’aquest alumnat els/les recollirà 

a la porta principal de l’escola, sense que cap familiar entri en el recinte 

escolar, a les 9 del matí, i els lliurarà als seus familiars, en el mateix lloc, a les 13 

h. 

 

L’alumnat utilitzarà la primera aula d’Educació Infantil i, si fos necessari, la 

segona aula, amb la idea d’utilitzar únicament uns lavabos, els que queden 

compartits per les dues aules. 
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Disposaran d’una safata preparada, on trobaran algun material de joguina 

individual, tipus construcció, i un material escolar, també per l’ús individual. 

 

L’alumnat podrà utilitzar el pati de l’escola el temps que es cregui necessari per 

part del professorat. 

 

L’alumnat es rentarà de forma constant les mans i amb control per part de 

l’equip docent. 

 

S’intentarà fer una higienització dels espais utilitzats a l’acabament de cada dia 

amb la intervenció del personal de neteja escolar. 

 

Els i les mestres utilitzaran, obligatòriament, guants i mascareta que 

proporciona el Departament d’Educació. 

 

Les videoconferències del nivell de P5 es continuaran fent fins l’últim dia del 

curs que tenen assignat de forma habitual: concretament el dilluns dia 15 de 

juny.  

 

� Alumnat de 6è de primària. 

 

L’ensenyament continuarà de forma telemàtica fins el 19 de juny, amb 

propostes educatives quinzenals com s’ha estat realitzant des de l’inici del 

tancament de l’escola per part del Departament d’Educació. 

 

Aquest alumnat serà atès a l’escola en grups màxim de 13 infants per aula. 

 

Assistiran a l’escola els següents dies i en l’horari que s’indica: 

 

o Dilluns 8 de juny de 9.30 a 11 h. 

o Dimecres 10 de juny de 9.30 a 11 h. 

o Divendres 19 de juny de 9.30 a 12.30 h. 

 

Les videoconferències setmanals de grup quedaran suspeses en el moment de 

la reobertura del centre educatiu, el dia 8 de juny, i seran substituïdes per 

videoconferències personals amb aquell alumnat que no assisteixi a les sessions 

presencials. 

 

L’ús de la mascareta és obligatori tant per alumnes com pels docents. Aquests 

últims, també, hauran de portar guants obligatòriament. L’alumnat haurà de 

portar la mascareta posada des de casa i, si no és així, li proporcionarà l’escola 
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a l’arribar cada dia. Els docents disposaran de material, guants i mascareta, que 

proporciona el Departament d’Educació. 

 

L’alumnat s’haurà de rentar les mans amb gel desinfectant que es col·locarà a 

l’entrada de l’escola. També en diferents moments de la seva estada amb aigua 

i sabó que hi ha a les aules que utilitzaran. 

 

La seva estada a l’escola no és per avançar temaris, ni clarificar dubtes 

relacionats amb les propostes educatives que han de seguir de forma 

telemàtica. La finalitat d’aquestes sessions és l’acompanyament emocional que 

correspon al tancament de l’etapa de primària i el pas als següents estudis. 

 

Si han d’utilitzar material escolar, aquest ha de ser individual i es prioritzarà 

l’estoig propi de cada alumne/a que es va quedar a les aules de 6è en el 

moment del tancament de l’escola el dia 13 de març passat. 

 

� Alumnat de 1r a 5è curs de primària. 

 

L’ensenyament continuarà de forma telemàtica fins el 19 de juny, amb 

propostes educatives quinzenals com s’ha estat realitzant des de l’inici del 

tancament de l’escola per part del Departament d’Educació. 

 

Els nivells de primer i segon curs de primària realitzaran videoconferències 

grupals fins l’última setmana del curs escolar, continuant el dia setmanal 

assignat des de l’inici d’aquestes: l’última videoconferència serà el 19 de juny. 

 

Els nivells de tercer, quart i cinquè realitzaran videoconferències de gran grup 

fins la setmana del 8 al 12 de juny, cada grup el dia i l’horari assignat des de 

l’inici de les activitats, i la darrera setmana seran substituïdes per 

videoconferències personals tutor/a i alumne/a amb la finalitat de fer el 

tancament del curs escolar dins l’horari habitual de l’escola: de 9 a 13 h. Cada 

tutoria serà la responsable d’organitzar les sessions. 


