
OBERTURA DE CENTRES EN FASE 2 

 

Benvolgudes famílies, 

A partir del moment en què s’iniciï la FASE 2 de desescalada a la ciutat de Barcelona, els centres 

educatius hauran de tornar a obrir les seves portes i, si no hi ha cap canvi, la data prevista serà 

el 8 de juny.  

Això no vol dir que aquesta obertura sigui com la que estem acostumats, ja que segons les 

instruccions del Departament d’Educació de Barcelona, el curs 2019-2020 acabarà 

telemàticament. Aquesta obertura de centres és una mesura excepcional, no continuada i 

puntual, que implicarà la planificació i programació del dia i hora per retornar materials i poder 

acomiadar el curs amb el/la tutor/a del grup.  

Les direccions de les escoles públiques hem fet explícita la impossibilitat de mantenir les 

distàncies de seguretat i el no contacte físic quan parlem de nenes i de nens de 3, 4 i 5 anys; 

també veiem inviable que les nenes i els nens, a més de no tocar-se, no puguin compartir jocs ni 

materials. Al mateix temps, la distància i la impossibilitat del contacte entre l'infant i l'adult no 

fa possible garantir l'acompanyament emocional que les nenes i els nens reben a l'escola en 

circumstàncies normals, de manera que no podem acompanyar des del vincle i la seguretat que 

necessiten. 

Atenent a aquests criteris, als recursos i a l'autonomia de centre de la que disposem, i sempre 

amb la voluntat de garantir la seguretat de totes les persones d'una manera que estigui a les 

nostres mans a causa de la responsabilitat que s'atorga a les direccions en el compliment i la 

garantia d'aquestes mesures de seguretat, el Pla de Reobertura per l'etapa d'infantil i primària 

de l'escola es desplega de la següent manera: 

 

Del 12 al 17 de juny: Entregues de material  

Les entregues de material es faran en espais oberts per evitar el trànsit de persones a dins el 

centre. Infantil ho farà davant l’aulari i primària a la porta de Via Bàrcino. 

 

 

 

 

 

 

 

CURS DIA MATERIAL 

1r 12 de juny 9’30 - 11 

2n 12 de juny 11’30 - 13 

P3 15 de juny 9’30 - 11 

P4 16 de juny 9’30 - 11 

4t 16 de juny 9’30 - 11 

3r 16 de juny 11’30 - 13 

P5 17 de juny 9’30 - 11 

5è 17 de juny 9’30 - 11 



15 de juny: Tutories de 6è 

Els alumnes vindran per grups a fer la cloenda de curs amb el/la tutor/a. 

• Han de dur la declaració responsable  

• Han de mantenir les distàncies 

• Han de respectar els torns horaris 

• Si és possible, dur mascareta 

 

Aquests grups serviran per fer tancament del curs i d’etapa i recollir tots els efectes personals. 

 

18 de juny: Cloenda grupal de 6è 

Es citarà als alumnes a les 11h, al pati, i es farà un petit acte de cloenda del curs i d’etapa. 

 

Del 8 al 19 de juny: Secretaria 

Us atendrem amb cita prèvia que podeu demanar per telèfon (932655525) o mail 

(a8013305@xtec.cat). Horari: de 9’30 a 12’50h  

 

Aquest Pla d'Obertura atén a la consideració del Consorci d'Educació que estableix que Tots els 

centres, elaboraran el Pla d’obertura amb la clara voluntat d’atendre i prestar el millor servei a 

l’alumnat i, partint del coneixement de la realitat de cada entorn, adoptaran les mesures 

organitzatives que millor s’ajustin a cada situació́ en cada una de les etapes educatives. Aquests 

plans, s’elaboraran amb l’assessorament i acompanyament de la Inspecció́ Educativa. 

 

IMPORTANT:  

 

La declaració responsable del Departament d’Educació l’hauran de portar els alumnes de 6è 

que vinguin al centre, degudament emplenada.  

 

Entenem que estem davant d’una emergència sanitària i que prendrem totes les mesures 

necessàries (ús de mascaretes, distanciament físic, desinfecció...) que estiguin al nostre abast 

per tal d’evitar qualsevol risc tant als infants, com al personal del centre, però tothom sabem 

que no existeix el risc 0 de contagi. 

 

Ens hagués agradat obrir l’escola amb normalitat i com a mínim aquestes dues setmanes, poder 

haver-nos retrobat i acomiadat del nostre alumnat com hem fet sempre.  

 

6èA (1) 10 – 11h 

6èB (1) 10’15 – 11’15h 

6èA (2) 11’30 – 12’30h 

6èB (2) 11’45 – 12’45h 

mailto:a8013305@xtec.cat


Pensem que l’escola a banda de ser un espai d’aprenentatge és un espai de socialització i 

convivència i el funcionament d’aquesta reobertura s’allunya MOLT del nostre model educatiu 

fonamentat en les relacions i les interaccions socials de vida i aprenentatge. No sabem encara 

com serà el retorn al setembre, però sigui com sigui, farem el possible per tirar endavant el 

nostre projecte i ens adaptarem a la nova situació.  

 

L’equip directiu  

 

 

 


