
 

 

PLA D’OBERTURA DE CENTRE EN FASE 2 

 

FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-20 

 

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya el passat 20 de 

maig va ordenar la reobertura dels centres docents que es trobin en 

municipis en fase 2 de desescalada de confinament per COVID-19. Està 

previst que la ciutat de Barcelona entri en aquesta circumstància el dilluns 

8 de juny. 

 

Tal com indica el Departament, no es tracta de reprendre les activitats 

acadèmiques de forma normalitzada, sinó que aquesta mesura està destinada 

a atendre de forma personalitzada els alumnes que ho requereixin, o ho 

sol·licitin, voluntàriament. Mentrestant, el curs segueix fins al dia 19 de 

juny de forma telemàtica en tots els cicles i etapes. 

 

Per fer una previsió i organitzar els espais i el personal necessari, ens cal 

saber l’alumnat que vindrà a partir del moment en què això sigui possible. 

Per aquest motiu, us demanem que ompliu els dos formularis que teniu a 

continuació. La data límit per omplir-los és el divendres 5 de juny a les 9h 

del matí. 

 

Si no tenim la vostra resposta, entendrem que no voleu fer ús del 

servei de reobertura presencial a l'escola i, per tant, no hi podreu 

accedir. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

Per una banda, tot i que l’acompanyament tutorial s’ha estat realitzant 

individualment o en petits grups, durant tot el confinament, les tutores de 

P3, P4 i P5 oferim la possibilitat de fer una tutoria individualitzada de 

15 minuts per família. L’alumne/a haurà de venir acompanyat només per 



 

 

un dels seus progenitors. Aquesta tutoria individualitzada s’haurà de 

concertar amb cita prèvia a través d’aquest  formulari. 

 

D’altra banda, i com a mesura excepcional, oferim un espai d’acollida per a 

les  famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, 

hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, en 

grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i en horari de 

matí de 10h a 13h. Si necessiteu disposar d’aquest servei ho haureu de 

demanar a través d’aquest formulari. 

 

Aquesta proposta d’acollida no és una opció que haguéssim ofert des de 

l’escola perquè considerem que les mesures en les que es fan no tenen cap 

sentit ni a nivell pedagògic ni emocional per fer un bon retorn a l’escola. 

 

Les mesures d’acollida que ens demanen són: 

- Les famílies no podran accedir al centre. Per aquesta raó deixaran i 

recolliran els seus fills i filles a les zones marcades amb aquesta 

finalitat. 

- L’alumnat no podrà portar cap objecte de casa seva ni endur-se’n 

cap del centre. 

- Els grups han de ser estables i fixes. S’ha de mantenir el mateix 

grup i en el mateix espai de referència i, sempre que sigui possible, 

la mateixa mestra. En aquest cas pot ser que no sigui la seva tutora 

de referència. 

- La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne. 

- L’alumnat utilitzarà material individual. S’evitarà la manipulació de 

joguines i material comú que pot generar risc de contagi. 

- Els alumnes de P5 hauran de portar una mascareta. El seu ús 

estarà condicionat a si hi ha dificultat per al compliment de les 

mesures de distanciament (2 metres). 

 



 

 

Requisits generals 

Per poder reincorporar-se a la trobada, l’alumnat ha de reunir els 

següents requisits: 

 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 o amb 

qualsevol altre quadre infecciós. 

 

- Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 

14 dies anteriors. 

 

- Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

 

- Que l’infant no presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat 

(malalties respiratòries greus, malalties cardíaques greus, malalties 

que afecten al sistema immunitari, diabetis mal controlada, 

malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus).  

 

- Cas que autoritzeu el vostre fill/a a assistir al centre haureu de 

lliurar el seu calendari vacunal i la declaració responsable que 

trobareu a continuació. Per tal d'evitar l'ús de paper tant com sigui 

possible us demanem que adjunteu, escanejats o amb una 

fotografia, els documents emplenats a la secció que trobareu a 

continuació. 

 

- També heu d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol 

cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l'alumne/a i mantenir un 

contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol 

incidència. 

 


