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Escola Pompeu Fabra 

 

PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA 

FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 

Benvolgudes famílies, 

 

Com ja deveu saber, el Departament d’Educació ja ha donat instruccions d’obrir els centres escolars a partir del 

proper 1 de juny. La Junta de Direccions de Reus volem manifestar públicament la nostra preocupació 

davant d’aquest fet. 

 

Tot i que l’escola disposarà de totes les mesures previstes en les instruccions per a l’organització de l’obertura 

dels centres educatius, entenem que no podem garantir totes les mesures sanitàries establertes en les 

instruccions presentades, tenint en compte la naturalesa dels infants en relació al distanciament social. 

 

Reunida la Junta de Direccions de Reus i com a Xarxa d’Escoles Públiques de la ciutat, a 22/05/2020, 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 a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de 

juny,  

 

Acordem de forma unànime les següents accions: 

 

1. Preparar l’obertura del centre per l’1 de juny. 

2. Identificar els/les professionals que hi ha disponibles a cada centre, per garantir les mesures sanitàries. 

3. Quantificar els infants que poden assistir –sempre de forma voluntària -, sota les condicions 

establertes en les instruccions esmentades. Amb consulta prèvia a les famílies per a poder planificar. 

a. Acollida de l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (P3-P4-P5) de famílies els 

progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball 

presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. De dilluns a divendres de 9 a 13 h. Caldrà 

retornar a l’escola documentació acreditativa pertinent. 

b. Acompanyament presencial en grups de 13 com a màxim per a l’alumnat de 6è de 

primària per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar el seguiment personalitzat 

del seu pas a secundària, un cop per setmana en l’horari que els hi indicarà el centre 

educatiu. 

c. Acompanyament personalitzat i emocional a l’alumnat de 1r a 5è (si es considera necessari) 

amb cita prèvia amb el/la tutor/a. 

4. Valoració dels espais disponibles al centre. 

5. Concreció del servei de neteja per atendre les necessitats d’assistència al centre. 

6. Coordinació per a l’obertura amb l’administració local. 

7. Valoració d’aquestes actuacions per part d'inspecció. 

8. Comunicació al Consell Escolar i la comunitat educativa. 

 

Rebreu més informació quan s’hagin realitzat totes aquestes accions, juntament amb la documentació 

acreditativa pertinent. 

 

Atentament, 

M.Teresa Gassull Segarra                                                                          Reus a 22 de maig de 2020 


