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Vilafranca del Penedès, 26 de maig de 2020 
 

Benvolgudes famílies,  

 

Us informem del pla d’obertura dels centres educatius en fase 2 de desescalada en la 

finalització del curs 2019-20 que hem elaborat seguint les instruccions del Departament 

d’Educació. 

 

Abans, però, comunicar-vos que l’equip docent de l’escola té moltes ganes de retrobar-se amb 

els infants i les famílies, necessitem tant com vosaltres tornar a omplir l’escola de somriures, 

d’il·lusions i d’aprenentatges. La reobertura que el Departament d’Educació ha plantejat en 

cap cas serà per tornar a l’escola de la mateixa manera que la vam tancar. Les mesures de 

seguretat que caldrà complir per preservar la salut dels infants i dels docents creen un escenari 

inquietant. 

 

Atenent les instruccions del Departament d’Educació, el curs 2019-20, a nivell lectiu, acabarà 

en format telemàtic el 19 de juny. 

 

A partir de la data d’entrada a la fase 2 en el nostre territori, l’escola ha de facilitar l’atenció a 

la població escolar més vulnerable i la conciliació en aquells casos on els progenitors hagin de 

realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar. 

 

El retorn al centre per part de l’alumnat és voluntari i amb cita prèvia. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

FUNCIÓ Acollida només per famílies que han de treballar presencialment. 

DATES Des del 3 fins el 19 e juny. 

HORARI 9h – 13h 

PROCEDIMENT Previsió d’alumnat assistent: enquesta a les famílies (grups de 8 a P3 

/ grups de 10 a P4 i P5) 

Declaració responsable (model que editarà el Departament). 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

FUNCIÓ Atenció personalitzada o tutorial en qualsevol curs i nivell, mesura 

excepcional i no continuada a proposta dels tutors i tutores. 

DATES Des del 2 fins el 19 juny. 

HORARI Franges d’1h entre les 9h i les 13h. 

PROCEDIMENT Cita prèvia per part de les tutories. 

Declaració responsable (model que editarà el Departament). 

  

6è 

FUNCIÓ Atenció educativa presencial de caràcter voluntari, màxim 13 per 

grup, per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar 

l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària. 

DATES 12 de juny: retrobada, retorn de llibres de text i pas a secundària.  

19 de juny: retorn de portàtils, lliurament d’informes, deures d’estiu 

i tancament del curs. 

HORARI 9.15h – 10.15h: 1r grup 

11.15h – 12.15h: 2n grup 

PROCEDIMENT Previsió d’alumnat assistent: enquesta a les famílies. 

Declaració responsable (model que editarà el Departament). 

 

 

REQUISITS: 

 

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVI-19 o amb qualsevol quadre 

infecciós. 

• No ser o haver estat positives per SARS-Cov 2 durant els 14 dies previs. 

• No haver estat en contacte estret amb positiu confirmat i simptomatologia compatible en 

els 14 dies previs. 

• Calendari vacunal al dia. 

• En cas de malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat 

en cas de contraure la infecció per SARS COVID 19, valoració conjunta amb persones 

tutores i equip mèdic: 

o Malalties respiratòries. 
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o Malalties cardíaques. 

o Malalties que afecten el sistema immunitari. 

o Diabetis 

o Malalties neuromusculars o encefalopaties. 

 

Adjuntem una infografia que conté la informació bàsica del pla d’obertura del centre.  

 

Les famílies d’educació infantil i de 6è cal que responeu el següent formulari  abans de dijous 

28 de maig. 

 

Educació Infantil: 

https://forms.gle/GHPMPc2YRd8BmLrE9 

 

6è: 

https://forms.gle/Zm2cYhkbZ5TF2P6g9 

 

Rebeu una cordial salutació, 

 

L’equip docent. 


