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PLA DE REOBERTURA DELS 3 CENTRES DE LA ZER EL LLIERCA 

Comunicat 2 

Benvolgudes famílies, en primer lloc recordar-vos que aquest comunicat 2 

complementa el comunicat 1.  

Després d'obtenir les vostres respostes en el formulari de detecció de 

necessitats, per tal de poder organitzar els espais que necessitem per atendre 

l'alumnat amb les mesures de protecció i prevenció necessàries, atenent les 

instruccions rebudes per part del Departament d'Educació, les reunions 

amb inspecció i l'acord arribat entre els centres educatius de la Garrotxa, 

us comuniquem com serà l'organització de reobertura de la nostra zona escolar 

rural, del dilluns 1 al divendres 19 de juny: 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

 Finalització del curs telemàticament (fins el dia 19).  

 Servei d'acollida, de l'1 al 19 de juny i de 09.00 a 13.00 h, per a totes 

aquelles famílies que a causa de la situació laboral en la qual es troben i 

de la impossibilitat de tenir un recurs de custòdia per al seu fill/a, 

necessitin accedir al servei d'acollida per tal de conciliar la vida familiar i 

laboral. 

 Entrada i sortida centre: Es recomana que les famílies no entreu al 

centre. La tutora vindrà a buscar els alumnes a la porta de l’escola a les 

09.00 h i els farà sortir a les 13.00 h. 

 Tutories personalitzades voluntàries per l’acompanyament educatiu i 

emocional de l’alumnat (demanar cita prèvia al tutor/a via correu 

electrònic). Es podrà recollir el material escolar. 

 Franja horària:  

 Divendres 5 de juny:  09.00 - 14.00 h 

 Divendres 12 de juny:  09.00 - 14.00 h 

 Dilluns 22 de juny: 09.00 - 14.00 h 
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QUÈ HAN DE PORTAR ELS ALUMNES D'EDUCACIÓ INFANTIL QUE 

ASSISTEIXIN AL SERVEI D'ACOLLIDA? 

 Esmorzar: tots els alumnes han de portar esmorzar (P3, P4 i P5). 

 Mascareta:  

  P3 i P4:  NO cal portar mascareta. 

  P5:  SÍ cal portar una mascareta a dins la motxilla. 

    Els alumnes de P5 utilitzaran la mascareta quan hi  

    hagi dificultat, si escau, per fer complir les mesures  

    de distanciament en algun moment determinat. 

    Tipus de mascareta: Higiènica amb compliment  

    norma UNE. 

 

COM SERAN LES TUTORIES PERSONALITZADES VOLUNTÀRIES PER 

L’ACOMPANYAMENT EDUCATIU I EMOCIONAL DE L’ALUMNAT? 

 P3, P4 i P5: assistència de l'alumne i d'un únic familiar (no podeu venir 

mare i pare, només un progenitor). El pare, mare o tutor/a legal ha d'entrar a 

l'escola amb mascareta, sobretot en el moment d'entrar a l'edifici escolar i 

en qualsevol aula. 

 Només es concedirà una tutoria personalitzada per alumne.  
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SISÈ D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (FINAL D'ETAPA) 

 

 

 Finalització del curs telemàticament (fins el 19 de juny).  

 

 Atenció educativa voluntària en grup 1 cop per setmana: 

 Cada dilluns de 09.00 a 11.00 h: 

• Dilluns 1 de juny. 

• Dilluns 8 de juny. 

• Dilluns 15 de juny. 

 

 Tutories personalitzades voluntàries per l’acompanyament educatiu i 

emocional de l’alumnat (demanar cita prèvia al tutor/a via correu 

electrònic qui ho consideri necessari. Prioritzarem les famílies que han 

respòs afirmativament el formulari). Es podrà recollir el material escolar. 

 Franja horària:  

 Dilluns 1 de juny:  11.00 - 13.00 h 

 Dilluns 8 de juny:  11.00 - 13.00 h 

 

 

QUÈ HAN DE PORTAR ELS ALUMNES DE SISÈ? 

 Mascareta:    Han de portar una mascareta a la motxilla. 

     Els alumnes utilitzaran la  mascareta quan hi  

     hagi dificultat, si escau, per fer complir les  

     mesures de distanciament en algun moment  

     determinat. 

     Tipus de mascareta: Higiènica amb   

     compliment norma UNE. 

 Maleta i estoig      
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QUÈ NO HAN DE PORTAR?  

 Esmorzar:   Si volen esmorzar ho hauran de fer a casa. 

     Sortiran a les onze de l'escola. 

 

COM SERAN LES TUTORIES PERSONALITZADES VOLUNTÀRIES PER 

L’ACOMPANYAMENT EDUCATIU I EMOCIONAL DE L’ALUMNAT? 

 SISÈ: assistència de l'alumne i, si escau, d'un únic familiar (no podeu venir 

mare i pare, només un progenitor). El pare, mare o tutor/a legal ha d'entrar a 

l'escola amb mascareta i, sobretot, en el moment d'entrar a l'edifici escolar i 

en qualsevol aula o espai interior. 

 Només es concedirà una tutoria personalitzada per alumne.  
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PRIMER, SEGON, TERCER, QUART I CINQUÈ D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

 Finalització del curs telemàticament (fins el 19 de juny).  

 

 Atenció educativa voluntària en grup durant la setmana del 15 al 19 

de juny: 

 Primer (C. inicial):  Dimecres 17 de juny 09.00 a 10.30 h 

 Segon (C. inicial):  Dimecres 17 de juny 11.00 a 12.30 h 

 Tercer (C. mitjà):  Dijous 18 de juny  09.00 a 10.30 h 

 Quart (C. mitjà):  Dijous 18 de juny  11.00 a 12.30 h 

 Cinquè (C. superior): Divendres 19 de juny 09.00 a 10.30 h 

 

 Tutories personalitzades voluntàries per l’acompanyament educatiu i 

emocional de l’alumnat (demanar cita prèvia al tutor/a via correu 

electrònic qui ho consideri necessari. Prioritzarem les famílies que han 

respòs afirmativament el formulari). Es podrà recollir el material escolar. 

 Cicle inicial:  

 Dimecres 3 de juny:  09.00 - 13.00 h 

 Dimecres 10 de juny:  09.00 - 13.00 h 

 Cicle mitjà:  

 Dijous 4 de juny:  09.00 - 13.00 h 

 Dijous 11 de juny:  09.00 - 13.00 h 

 Cinquè:  

 Dimarts 2 de juny:  09.00 - 13.00 h 

 Dimarts 9 de juny:  09.00 - 13.00 h 

 

 

 

 

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Zona Escolar Rural 
ZER El Llierca 
 

 

6 
 

QUÈ HAN DE PORTAR ELS ALUMNES DE PRIMER, SEGON, TERCER, 

QUART I CINQUÈ? 

 Mascareta:    Han de portar una mascareta a la motxilla. 

     Els alumnes utilitzaran la mascareta quan hi  

     hagi dificultat, si escau, per fer complir les  

     mesures de distanciament en algun moment  

     determinat. 

 Maleta i estoig      

 

COM SERAN LES TUTORIES PERSONALITZADES VOLUNTÀRIES PER 

L’ACOMPANYAMENT EDUCATIU I EMOCIONAL DE L’ALUMNAT? 

 PRIMER, SEGON, TERCER, QUART I CINQUÈ: assistència de l'alumne i, 

si escau, d'un únic familiar (no podeu venir mare i pare, només un 

progenitor). El pare, mare o tutor/a legal ha d'entrar a l'escola amb 

mascareta i, sobretot, en el moment d'entrar a l'edifici escolar i en qualsevol 

aula o espai interior. 

 Només es concedirà una tutoria personalitzada per alumne.  
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ORGANITZACIÓ HORÀRIA 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 
De l'1 al 19 de juny 

Franja 
horària 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09.00 

13.00 

P3, P4, P5 

ACOLLIDA 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 
De l'1 al 5 de juny 

Franja 
horària 

Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

09.00 

14.00 
    

Tutoria 

personalitzada 

voluntària 

Cita prèvia 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 
Del 8 al 12 de juny 

Franja 
horària 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

09.00 

14.00 
    

Tutoria 

personalitzada 

voluntària 

Cita prèvia 
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ORGANITZACIÓ HORÀRIA 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
De l'1 al 5 de juny 

Franja 
horària 

Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

09.00 
10.00 

Sisè 
Atenció 

educativa grup 
reduït 

Cinquè 
 
 
 

Tutoria 
personalitzada 

 
Cita prèvia 

Cicle inicial 
 
 
 

Tutoria 
personalitzada 

 
Cita prèvia 

Cicle mitjà 
 
 
 

Tutoria 
personalitzada 

 
Cita prèvia 

Educació 
infantil 

 
 

Tutoria 
personalitzada 

 
Cita prèvia 

10.00 
11.00 

11.00 
11.30 

11.00 - 11.15 h: sortida 
11.25 - 11.30 h: entrada 

11.00 
12.00 

Sisè 
Tutoria 

Personalitzada 
Cita prèvia 

12.00 
13.00 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
Del 8 al 12 de juny 

Franja 
horària 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

09.00 
10.00 

Sisè 
Atenció 

educativa 
grup reduït 

Cinquè 
 
 
 

Tutoria 
personalitzada 

 
Cita prèvia 

Cicle inicial 
 
 
 

Tutoria 
personalitzada 

 
Cita prèvia 

Cicle mitjà 
 
 
 

Tutoria 
personalitzada 

 
Cita prèvia 

Educació 
infantil 

 
 

Tutoria 
personalitzada 

 
Cita prèvia 

10.00 
11.00 

11.00 
12.00 

Sisè 
Tutoria 

personalitzada 
Cita prèvia  

12.00 
13.00 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
Del 15 al 19 de juny 

Franja 
horària 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

09.00 
09.30 

Sisè 
Atenció 

educativa 
grup reduït 

 
 Primer 

Atenció 
tutorial grup 

reduït 

Tercer 
Atenció 

tutorial grup 
reduït 

Cinquè 
Atenció 

tutorial grup 
reduït 

09.30 
10.00 

 

10.00 
10.30 

 

10.30 
11.00 

 
De 10.30 a 10.45 h: Sortida alumnes. 
De 10.55 a 11.00 h: Entrada alumnes..  

11.00 
11.30 

 
Segon 
Atenció 

tutorial grup 
reduït 

Quart 
Atenció 

tutorial grup 
reduït 

 

11.30 
12.00 

   

12.00 
12.30 
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ASPECTES IMPORTANTS A DESTACAR 

Declaració responsable 

Perquè un alumne pugui entrar al centre, sigui per fer acollida, atenció 

educativa i/o tutorial en grup reduït, tutoria personalitzada, etc; la família ha 

d'omplir la declaració responsable i enviar-la a la direcció del centre o portar-la 

impresa. La normativa no permet l'entrada de cap alumne del qual no en 

tinguem la següent declaració (prémer a sobre de l’enllaç): 

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil 

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària 

Mascareta 

Tots els/les mestres sempre portaran mascareta. 

Qualsevol adult que entri al centre amb permís ha de portar mascareta. 

Dels infants ja us hem informat. 

Material escolar i informes d'avaluació 

Educació infantil 

Els divendres de 09.00 a 14.00 h, establerts com a dia de tutoria personalitzada 

(amb cita prèvia), es podrà recollir el material escolar.  

Els informes d’avaluació s’enviaran per correu electrònic el dijous 18 de juny. 

El dilluns 22 de juny serà el dia d’atenció a les famílies, de 09.00 a 14.00 h 

(amb cita prèvia). 

Educació primària 

Les sessions d'educació primària en grup de l'última setmana, del 15 al 19 de 

juny, serviran per recollir el material, els informes d'avaluació i acomiadar-

nos.  

https://drive.google.com/file/d/1ve387fJcevLqNr30SLLubMH4ODg1B0WC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IV6YMpKf68oQzCdGi6AVcMoEYzCQ69Xk/view?usp=sharing
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Com que la presència al centre és voluntària, a l'alumne que no vingui se li 

lliuraran les notes en format electrònic o, si es vol, qualsevol família que ho 

demani (cita prèvia), podrà passar a recollir el material i les notes el dilluns 22 

de juny.  

Què passa si alguna família ha respòs negativament el formulari i vol que 

el seu fill vingui a l’escola, sempre i quan reuneixi els requisits (recordeu 

que és voluntari)? 

Si alguna família d'educació primària ha contestat en el formulari que el seu fill 

o filla no assistirà al centre, però ara que ja sap l'organització horària, vol que 

assisteixi a l'última sessió d'atenció tutorial en grup reduït perquè pugui 

acomiadar-se, agafar el material i les notes, que ho comuniqui al tutor/a del 

centre via correu electrònic al més aviat possible.  

No obstant això, recordeu que el dilluns 22 de juny serà el dia d’atenció a les 

famílies, de 09.00 a 14.00 h (amb cita prèvia). S’hauran de respectar la 

mateixes mesures de protecció i prevenció i haver entregat la declaració 

responsable.  

 

Moltes gràcies per la vostra atenció. 

Salutacions cordials 

 

Atentament, 

El Consell de Direcció de la ZER 

 

Dijous, 28 de maig de 2020 

 

 


