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PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA 
FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 

 
Benvolgudes famílies: 
 
Com ja sabeu el Departament d’Educació ha donat instruccions per obrir els centres 
escolars a partir del dia 1 de juny.  
 
Tot i que l’escola disposarà de les mesures previstes per a l’organització de l’obertura dels 
centres educatius, les direccions de les escoles públiques de Tarragona manifestem la 
nostra preocupació per no poder garantir totes les mesures sanitàries establertes en les 
instruccions, tenint en compte la naturalesa i edat dels infants,  en relació al manteniment del 
distanciament social i l’escrupolositat amb la higiene que es precisa. 
 
Per això, la Junta de Direccions de Tarragona, reunits el dia 25 de maig, seguint les 
instruccions del Departament d’Educació per a l’organització de l’obertura dels centres 
educatius a partir de l’1 de juny, i tenint en compte que el curs 2019-2020 acabarà a nivell 
lectiu en forma telemàtica  
 
Acordem: 
 
1.- Identificar els professionals que per ser no vulnerables poden estar disponibles al centre. 
 
2.- Quantificar els alumnes de p3-p4-p5 que de manera voluntària i amb les condicions 
establertes en les instruccions esmentades estaran disposats a venir al centre: 
 
3.Condicions per l’assistència voluntària dels alumnes de p3, p4, p5  

 
 

• Els dos progenitors han de realitzar treball presencial de 9 a 13h. 
hauran d’acreditar el treball dels progenitors en aquests horaris mitjançant 
declaració responsable que facilitarà l’escola. 

• Declaració responsable de salut que certifiqui l’estat actualitzat del carnet de 
vacunes i no tenir cap malaltia que impliqui vulnerabilitat pel COVID-19 

• Les famílies hauran d’informar via correu electrònic al e3009369@xtec.cat 
aquesta documentació (signada i escanejada) i el desig de participar en 
l’acollida. 

• A p3 es faran grups no més grans de 8 alumnes, a p4 i p5 de màxim 10 
alumnes. 

• Per tal de mantenir el distanciament i evitar acumulacions a l’entrada de 
l’escola anirem entrant a partir de les 9h en horari esglaonat.  

• L’hora d’entrada i sortida la donarà l’escola via correu electrònic en el moment 
que es presenti la documentació acreditativa per poder assistir. 

• Recordeu que els espais a la nostra escola són molt petits, és per això que 
intentarem fer activitats en que hi hagi poca mobilitat per part dels alumnes i 
es pugui mantenir sempre la distància tant a la classe com al pati. 
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4. Alumnes de 6è: 
 

• Grups no més grans de 13 alumnes 1 cop per setmana.  
• Signatura i presentació de la Declaració responsable d’alumnes d’Educació primària 
• El temps de durada i l’horari el donarà la tutora directament als alumnes.  
• Per tal que no es formin grupets a la porta de l’escola entraran de forma esglaonada i 

de manera individual. El mateix farem a la sortida. 
• En tot moment vetllarem per mantenir les distàncies entre els alumnes.  
• En cap moment es realitzarà treball curricular, el curs s’acaba via telemàtica. 

 
5.- Alumnes de 1r a 5è 
 

• Acompanyament emocional i personalitzat a criteri de les tutores.  
• Màxim un cop en el que queda de curs. 
• S’ha de demanar cita prèvia a la tutora 

 
 
REQUISITS DE SALUT PER A L’ALUMNAT QUE ASSISTEIXI AL CENTRE 
 

1. Absència de símptomes de COVID-19 : 
◦ Febre 
◦ Tos 
◦ Mal de coll 
◦ Malestar general 
◦ Diarrees 

 
2. No haver estat en contacte amb positius confirmats o amb símptomes en els 

últims 14 dies. 
 

3. Calendari de vacunes al dia 
 

4. No patir cap malaltia crònica d’elevada complexitat 
 

5. Malalties de risc per a la Covid-19 : respiratòries, cardíaques, del sistema 
immunitari, diabetis i neuromusculars o encelopaties. 
 


