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INTRODUCCIÓ
El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que
permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos
per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de
distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny per a tot
l’alumnat del nostre centre.

FINALITAT
Durant aquest període, el Departament d’Educació es planteja un triple objectiu:
1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa que
suposa una titulació (4t ESO, 2n de BATX, 2n de CF, adults i idiomes).
2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat de tots els nivells.
3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre,
tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.
I paral·lelament, en l’etapa d’educació infantil (0-6), facilitar la conciliació en aquells
casos on els pares i les mares hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de
flexibilitzar o no es puguin acollir a altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.

DATES D’APLICACIÓ DEL PLA
A partir de la data d’entrada en Fase 2 en el municipi (previsiblement del 8 al 19 de juny).

ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA I DE L’ACCIÓ EDUCATIVA
1. ALUMNAT
1.1. Criteris generals
-

El retorn presencial al centre per part dels alumnes és voluntari per les famílies.

-

El centre contactarà amb les famílies per saber en quins casos hi ha la voluntat
que l’infant es reincorporari de manera presencial.

-

Es prioritzarà l’alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat i de
l’alumnat d’educació infantil els pares o mares dels quals necessitin del recurs de
l’escola com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar.

-

Les famílies que portin els infants a l’escola per motius de conciliació hauran de
presentar una declaració responsable d’acord el model que es facilitarà.

-

Els centre ha fet una previsió del nombre d’alumnes que es reincorporaran al centre
durant el mes de juny, en grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5
i 13 a primària. El formulari ha estat disponible per a les famílies entre els dies 28 de
maig i 1 de juny.
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1.2. Requisits per a poder-se incorporar





Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) 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.
Calendari vacunal al dia.

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà
de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de
referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc
per a la CovID-19:






Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen
tractaments immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Les famílies han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració
responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles
compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han d'informar al centre
educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la
temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla
tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà
assistir al centre.
1.3. Activitats que es duran a terme
Aquestes activitats tenen caràcter voluntari i per aquest motiu, es garanteix la continuïtat
de la docència telemàtica fins la data de finalització del curs escolar, 19 de juny.
ETAPA/
CURS

TIPUS D’ACTIVITAT

2n Cicle
d’educació
infantil (3-6
anys)

Acollida en un espai específic per a l’alumnat d’ed. infantil (3-6)
Per facilitar la conciliació de famílies els progenitors de les quals, per
motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense
possibilitat de flexibilitzar-lo
En grups de màxim 8 alumnes a P3, i 10 alumnes a P4 i P5 per espai.

6è de
primària

Acció educativa presencial –de caràcter voluntari- en grups
reduïts (màxim 13 alumnes per espai) per tal de donar suport a la
finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu
pas a secundària.
Establerta de manera gradual i no necessàriament permanent.
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Resta de
cursos de
primària.

Tutories personalitzades
emocional de l’alumnat.

per

l’acompanyament

educatiu

i

Permet la planificació i programació d’espais de retrobament de l’alumnat
i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora. Es faran prioritàriament
telemàticament o telefònicament i, excepcionalment, de manera
presencial. Les finalitats d’aquesta atenció són:
I.

L’acompanyament
educatiu
personalitzat
a
l’alumnat,
especialment amb situacions de major fragilitat i vulnerabilitat.

II.

L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o
serveis educatius específics (CREDA, CREDTDIC...), d’aquell
alumnat que ho necessiti, especialment l’alumnat amb necessitats
educatives especials.

III.

La formulació d’un pla personalitzat per als alumnes que ho
requereixin, que li permeti afegir un contingut formatiu a les seves
activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs.

Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o
nivell, quan es cregui necessari. Aquesta és una mesura de caràcter
no continu, puntual i compatible amb l’atenció personalitzada.
1.4. Previsió d’alumnat que assistirà presencialment
NIVELL

NOMBRE D’ALUMNES

EI3

1

EI5

1

EP6

14

2. PERSONAL DEL CENTRE (MESTRES, EDUCADORES I PERSONAL DE SERVEIS)
2.1. Condicions del personal per participar en les activitats presencials
El centre ha planificat l’acció educativa i el personal necessari per dur-la a terme.
Les direcció ha informat a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar
les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19.
Això ha permès identificar al personal que pot participar en les activitats
presencials.
Tot el personal, inclosos els membres de l’equip directiu, ha emplenat la declaració
responsable.
Els grups d’especial vulnerabilitat segons la darrera actualització de 22 de maig, del
que ha establert l’autoritat sanitària són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular,
inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica severa, malaltia pulmonar crònica,
insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer, dones embarassades, obesitat
mòrbida (IMC>40) i més grans de 60 anys.
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Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre
del mes de juny.
La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel personal sanitari
de les unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19.

2.2. Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al
centre
PROFESSIONALS D’ESPECIAL VULNERABILITAT

6

PROFESSIONALS CONCILIACIÓ GRUP 1

3

PROFESSIONALS CONCILIACIÓ GRUP 2

10

PROFESSIONALS PODEN FER ATENCIÓ PRESENCIAL

14

ESPAIS I GRUPS
2.3. Criteris d’ús d’espais i d’agrupament de l’alumnat
-

El centre ha analitzat els espais disponibles per a organitzar el reinici de les activitats
presencials, tenint en compte que quan calgui fer-les en grup, aquests seran estables
i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi.

-

L’alumnat sempre haurà de ser el mateix i en el mateix espai, i sempre que sigui
possible també el docent. S’evitaran els canvis d’aula tant com sigui possible. En tot
cas, si algú s’ha de moure, serà el docent.

-

Els espais per a grups (de fins a 8 infants a P3, 10 a P4 i P5 i 13 a primària),
s'analitzaran a partir dels principis següents:
a. La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne.
b. En el cas d’espais comuns que permetin l’ocupació per més d’un grup
d’alumnes, aquests hauran d’estar clarament separats entre si.
c. Si la superfície dels espais no permeten acollir la ràtio establerta respectant els
4 m2 per alumne, caldrà adequar l’ocupació.
d. Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a
aules/grup:







Aula grup
aula de psicomotricitat
aula d’informàtica
aules específiques i/o complementàries
biblioteca
gimnàs
 menjador
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e. Les aules de reforç i/o desdoblament podran ser utilitzades només per a grups
de tutoria reduïts
f.

No es farà ús dels vestidors ni del gimnàs per realitzar-hi activitats físiques o
esportives

2.4. Proposta de grups i d’espais
Grup
(nivell)

Alumnes (màx 8 aP3,
10 a P4iP5 i 13 a PRI)

Professional

Espai aula que ocuparà el grup

EI3 i EI5

2

Míriam

Aula EI 3A

Gladis
EP 6è A

7

Charo/Encarni

Aula EP 6è A

EP 6è B

7

Charo/Encarni

Aula EP 6è B

3. FLUXOS DE CIRCULACIÓ
Per evitar l’aglomeració de persones en un mateix lloc del centre s’han establert
circuits i s’ha organitzat la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa
en llocs i moments determinats:

-

3.1. Entrades i sortides
-

Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada per grups d’edat, en intervals
de 15-20 minuts per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de
seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació.

-

Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única
persona.

-

Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les
distàncies fora de les instal·lacions.

-

Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar

L’alumnat d’EI3 i EI5 entrarà a les 9h i sortirà a les 13h cada dia pel pati de Sant Lluís
directament a la zona d’aules. Utilitzarà l’aula d’EI3A, la zona del passadís, lavabos
EI3, sala psicomotricitat i passadís cap al pati del sorral.
L’alumnat d’EP6 entrarà a les 9h30 i sortirà a les 11h pel pati de Sant Lluís els dimarts i
els dijous, anant directament a la seva aula. En cas que necessitin anar al lavabo,
aniran als lavabos nous de primària.
3.2. Circulació pels passadissos i accés al pati
-

Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els
passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.
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4. PATIS
-

La sortida al pati es farà de manera seqüenciada.

-

El pati del sorral té 1152 m2 i, i només podran estar–hi a l’hora 260 alumnes dividits en
grups, però cada un d’ells s’ubicarà en un espai marcat i diferenciat per poder mantenir
el grup i la seva traçabilitat.

-

Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o en grups
reduïts per tal de garantir les mesures de distanciament físic.

-

Sempre que sigui possible, les activitats al pati es duran a terme evitant la franja
horària de major exposició solar, de 12 a 16h.

5. MENJADOR
-

No hi haurà servei de menjador abans de finalitzar el curs.

6. MATERIAL ESCOLAR
-

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà
documents en paper, excepte en casos imprescindibles.

-

Per a les joguines i el material comú de plàstic se cercaran formes perquè tingui un
ús individual diari o en períodes acotats, assegurant que previ a l’ús del material per un
altre infant s’haurà desinfectat.

-

En cas d’ús, com a grup classe, dels espais dels laboratoris, aules taller, aules de
música o aules d’informàtica, s’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot
generar risc de contagi

7. HORARIS DELS GRUPS (d’entrada, sortida i esbarjo)
-

La definició dels horaris serà adaptable, i podrà ser flexible i diferent de l’horari
establert per l’ordre de calendari.

-

A l’etapa d’educació infantil, l’horari marc serà de 9h a 13h.

EI 3 i EI5: de dilluns a divendres de 9h a 13h. Esbarjo adaptat a les necessitats de
l’alumnat durant el matí.
EP6è: dimarts i dijous de 9h30 a 11h. No tindran esbarjo.
Tots els nivells des d’EI3 a EP6è: tutories personalitzades per l’acompanyament
educatiu i emocional de l’alumnat
Durant les properes setmanes farem una tasca intensiva per tancar el curs acompanyantvos de més a prop, de manera individual, parlant amb vosaltres i/o amb els vostres
fills/filles si ho necessiteu:
1. Prioritzarem oferir espais d’entrevista amb les famílies amb les que encara no hem
pogut parlar aquest curs.
2. Per donar resposta a les “Instruccions d’obertura en fase 2”, atendrem en tots els
nivells des de P3 a 6è les demandes que ens feu arribar des de les famílies al
correu de cada nivell per reunir-nos:
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a. individualment amb l’infant .
b. amb l’infant i vosaltres.
(aquestes reunions també podrien venir a demanda del professorat. El professorat,
un cop rebuda la vostra demanda i disponibilitat, us donarà un dia i hora per fer
una trobada breu telemàticament).
3. Continuarem amb les videoconferències que poden ser en gran grup o en grups
més reduïts si la tutora o el tutor ho creu necessari.
Les reunions es faran de manera telemàtica. Us enviarem un enllaç de reunió.
Si teniu vosaltres o el vostre fill/a la necessitat de parlar amb el tutor/tutora com es recull al
punt 2 (donar resposta a les “Instruccions d’obertura en fase 2”) , heu d’enviar un correu al
contacte del nivell del vostre fill/la vostra filla fins dilluns dia 8 de juny per facilitar al
tutor/tutora l’organització de la seva feina i de l’atenció a les famílies d’aquestes dues
darreres setmanes.

8. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
8.1. Distanciament físic
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8.2.

Rentat de mans
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8.3.

Mascaretes
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9. VENTILACIÓ I DESINFECCIÓ D’ESPAIS
9.1. Pautes de ventilació

9.2.

Pautes generals de neteja i desinfecció
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9.3.

Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció

10. DIFUSIÓ DEL PLA
-

El pla d’obertura del centre estarà a disposició de la Inspecció d’Educació.

-

La direcció n’informarà al Consell Escolar i el publicarà a l’espai web del centre.

Daniel
Barbero
Sanchez - DNI
46619751Q
(SIG)

Signat digitalment
per Daniel Barbero
Sanchez - DNI
46619751Q (SIG)
Data: 2020.06.04
02:01:52 +02'00'

La Direcció
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ANNEXOS
1. EDUCACIÓ INFANTIL
OBERTURA CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2

Benvolgudes famílies d'Educació Infantil,
Per tal de tenir una previsió de l'assistència de l'alumnat d'Educació Infantil al nostre
centre en la fase 2 de desconfinament, prevista inicialment pel dilluns dia 8 de juny de 2020,
només les famílies que compliu els requisits per poder portar els vostres fills i filles haureu
d'omplir el formulari que us enllaçarem abans del dia 1 de juny a les 15h.
També haureu d’imprimir i fer-nos arribar el dia de la reincorporació la declaració
responsable, omplerta i signada, que teniu conjuntament amb aquesta informació.
Cap família que no empleni el formulari no podrà portar el seu infant a l’escola, ja que
és a partir del formulari que gestionarem els recursos de personal mínims i estrictament
necessaris per acollir a l’alumnat.
El requisit indispensable per poder portar als/ a les vostres fills i filles al nostre centre a
partir del dilluns dia 8 de juny és que tots els progenitors (pare, mare i/o tutors legals) hagin
de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. Si els progenitors fan
teletreball no poden dur els seus fills/filles al centre.

Des de la direcció del centre, i atenent a criteris de vulnerabilitat de l'equip docent i a la
compatibilitat laboral de les tutores dels grups-classe d'Educació Infantil, no podem
assegurar la presència d'aquestes durant aquests dies d'obertura programada.
Podria donar-se el cas de què els vostres fills i filles estiguessin atesos per qualsevol altre
mestre de l’escola, si s'escau, segons el volum d'alumnat.
Respecte els aspectes prescriptius publicats en el Pla d'obertura de centres educatius en
fase 2 de desescalada per la finalització del curs 2019-20, us informem que:
1. Es tracta d'una acollida en espais específics.
2. L'horari màxim és de 9h a 13h, establint torns d'entrada i sortida segons el número
d’alumnes que sol·licitin el servei.
3. Seran grups d'un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5.
4. El material a utilitzar serà d'ús individual, no sent possible compartir-lo.

PLA D’OBERTURA EN FASE 2

Escola L’Areny
Carrer de Sant Lluís, 17
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 61 57
escolalareny@xtec.cat
http://www.escolalareny.com/

REQUISITS DE SALUT PER L'ASSISTÈNCIA AL CENTRE
• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) 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.
• Calendari vacunal al dia (el dia 12 de març que es va tancar el centre).
En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es
valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de
referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc
per a la CovID-19:
• Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport
ventilatori.
• Malalties cardíaques greus.
• Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen
tractaments
immunosupressors).
• Diabetis mal controlada.
• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
Les famílies han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració
responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles
compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han d'informar al centre
educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent -los la
temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o
filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no
podrà assistir al centre.

Formulari de sol·licitud del servei d’acollida per motius de conciliació:
https://forms.gle/RqQEFyvSbhopySNj6

Cordialment,

La Direcció
Document enviat a les famílies de EI3 2020 05 28
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2. 6è D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
OBERTURA CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2

Benvolgudes famílies de 6è,
Per tal de tenir una previsió de l'assistència de l'alumnat de 6è al nostre centre en la fase
2 de desconfinament, prevista inicialment pel dilluns dia 8 de juny de 2020, haureu d'omplir
el formulari que us enllaçarem abans del dia 1 de juny a les 15h.
També haureu d’imprimir i fer-nos arribar el dia de la reincorporació la declaració
responsable, omplerta i signada, que teniu conjuntament amb aquesta informació.
Cap família que no empleni el formulari no podrà portar el seu infant a l’escola, ja que
és a partir del formulari que gestionarem els recursos de personal mínims i estrictament
necessaris per acollir a l’alumnat. Tampoc no es podrà accedir al centre sense la declaració
responsable.
Recordeu que l’assistència és completament voluntària i cada família escollirà què voldrà
fer. El curs 2019-2020 acabarà de manera telemàtica. La docència per part de les tutores
i l’equip de 6è seguirà sent telemàtica com des del 14 d’abril i no presencial a l’escola.

Des de la direcció del centre, i atenent a criteris de vulnerabilitat de l'equip docent,
l’organització dels espais i els treballadors/es i a la compatibilitat laboral de les tutores dels
grups-classe de 6è, no podem assegurar la presència d'aquestes durant aquests dies
d'obertura programada.
Podria donar-se el cas de què els vostres fills i filles estiguessin atesos per qualsevol altre
mestre de l’escola.
Respecte els aspectes prescriptius publicats en el Pla d'obertura de centres educatius en
fase 2 de desescalada per la finalització del curs 2019-20, us informem que:
1. Es tracta d’atenció a alumnat que ve de manera voluntària en espais específics.
2. L'horari màxim serà de dues sessions setmanals d’1h30 cadascuna, establint torns
d'entrada i sortida segons el número d’alumnes que sol·licitin el servei.
3. Seran grups d'un màxim de 13 alumnes, fixes.
4. El material a utilitzar serà d'ús individual, no sent possible compartir-lo.
5. Tractant-se d’un espai tancat i reduït, i alumnat de més de 6 anys l’ús de mascareta
higiènica està indicat.
Un cop el pla d’obertura estigui acabat, les famílies que heu confirmat l’assistència rebreu
les indicacions de mobilitat, accés, horaris i seguretat d’obligat compliment.
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REQUISITS DE SALUT PER L'ASSISTÈNCIA AL CENTRE
• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) 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.
• Calendari vacunal al dia (el dia 12 de març que es va tancar el centre).
En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es
valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de
referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc
per a la CovID-19:
• Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport
ventilatori.
• Malalties cardíaques greus.
• Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen
tractaments
immunosupressors).
• Diabetis mal controlada.
• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
Les famílies han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració
responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles
compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han d'informar al centre
educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidènci a.
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent -los la
temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o
filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la CO VID-19, no
podrà assistir al centre.
Recordeu que hauran de dur mascareta, ja que és un espai públic i tancat on no
assegurem que en tot moment hi hagin les mesures de distanciament necessàries.
Formulari de sol·licitud d’assistència dels vostres fills/es, alumnat de 6è:
https://forms.gle/KxnwxrV9GXzrR75b8

Cordialment,

La Direcció
Document enviat a les famílies d’EP6è 2020 05 29
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3. INFORMACIONS PRÈVIES
A LA PROBABLE OBERTURA DELS EDIFICIS EDUCATIUS EN FASE 2
Benvolgudes famílies.
Seguint les instruccions del Departament d’Educació, us comuniquem que s’ha aprovat la
reobertura de les escoles en els diferents territoris quan en el procés de desescalada s’arribi
a la fase 2.
Previsiblement, la ciutat de Cornellà entrarà en aquesta fase 2 el proper 8 de juny de 2020.
El Departament d’Educació ha comunicat que tots els centres educatius han d’elaborar un
pla d’obertura de centre en fase 2 de desescalada per a la finalització del curs 2019-20, amb
unes condicions aprovades pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020.
Quines informacions us volem fer arribar:
L’activitat escolar continuarà fins a la finalització del curs (19 de juny) de forma
telemàtica per a tots els nivells de l’escola, de P3 a 6è.
Les escoles públiques de la ciutat de Cornellà hem establert un pla d’obertura per a la
fase 2 de la desescalada que tindrà uns aspectes de tractament comú a tots els centres
de la ciutat.
El retorn al centre per part dels alumnes és, en tots els casos que sigui possible,
voluntari.
Caldrà presentar una declaració responsable per part de les famílies.
Com es farà l’atenció a l’alumnat a partir del dia 8 de juny o data d’entrada en vigor de la
fase 2 de la desescalada?
En quant a l’alumnat d’EDUCACIÓ INFANTIL (nens i nenes de P3, P4 i P5):






(Les famílies d’infantil ja van rebre la informació fa uns dies per APP i correu)
L’activitat escolar continuarà de forma telemàtica fins a l’acabament del curs
escolar (19 de juny).
L’alumnat que assisteixi a l’escola serà atès en grups d’un màxim de 8 alumnes
a P3 i 10 alumnes a P4 i P5.
L’horari d’assistència a l’escola serà de 9 a 13 h.
S’atendran en forma d’Acollida en espais específics que es concretaran.
Hauran de ser alumnes, els progenitors dels quals, per motius laborals i
professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de
flexibilitzar-lo mitjançant, per exemple, el teletreball.
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Les famílies que compleixin els requisits per a què els seus fills/les seves
filles puguin ser atesos / ateses a l’escola, caldrà que omplin l’enquesta que
podeu trobar en l’adreça https://forms.gle/RqQEFyvSbhopySNj6, (abans de
l’1 de juny a les 15h) i lliurar el primer dia d’assistència a l’escola la declaració
responsable que vau rebre per APP i per correu electrònic.

En quant a l’alumnat de 6è de Primària:








(les famílies de 6è vau rebre la informació el divendres per APP i correu)
L’activitat escolar continuarà de forma telemàtica fins a l’acabament del curs
escolar (19 de juny).
Podran assistir a l’escola, de forma voluntària, per a fer el tancament de la
seva escolaritat i l’acompanyament a la nova etapa educativa (ESO).
L’assistència a l’escola s’oferirà dos dies de la setmana del 8 a l’11 de juny i
dos dies de la setmana del 15 al 19 de juny, amb una permanència al centre
d’una hora i mitja cada dia (quan s’elabori el pla de reobertura del centre i es
comuniqui al consell escolar, us informarem de les concrecions horàries de
l’atenció d’aquests infants).
S’atendran en grups d’un màxim de 13 alumnes.
Es garanteix la continuïtat de la docència telemàtica, sense que comporti una
doble jornada per l’equip docent.
Cal que les famílies que autoritzin l’assistència dels seus fills i de les seves filles
en
aquestes
sessions
que
s’oferiran
emplenin
el
formulari
https://forms.gle/KxnwxrV9GXzrR75b8 amb data màxima 1 de juny a les 15h.
La declaració responsable que us vam enviar el divendres és condició
indispensable per l’entrada al centre i l’haureu de lliurar al personal del
centre prèvia entrada el dia i hora de la reincorporació.

En quant a l’alumnat dels nivells de 1r, 2n, 3r, 4t i 5è curs de Primària:





L’activitat escolar continuarà de forma telemàtica fins a l’acabament del curs
escolar (19 de juny).
El Departament d’Educació no ha previst cap casuística que justifiqui l’atenció
d’aquest alumnat als centres educatius de manera continuada, diària ni amb
horari fix.
S’oferirà atenció personalitzada o en grups reduïts, com a mesura
excepcional i puntual, a petició al propi/a tutor/a, establerta amb cita prèvia per
mitjans telemàtics i telefònics.
S’evitarà que aquest alumnat sigui atès, presencialment, a l’escola.

L’escola disposarà del mínim personal docent necessari, presencialment, per atendre
l’alumnat que assisteixi, tenint en compte el personal docent de grups vulnerables i el
personal docent amb fills/es menors o persones depenents segons instruccions de la
Generalitat de Catalunya, i de l’alumnat que compleixi estrictament les condicions
d’assistència al centre, a fi i efecte de minimitzar els riscos sanitaris de la COVID-19.
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No s’assegura en cap cas la presència dels/ de les tutors/es de cada un dels grups-classe
que seran atesos.
ESPAIS QUE S’UTILITZARAN: Tindran com a referència els 4 m2 per alumne i 2m de
separació.
ENTRADES I SORTIDES: Es faran de forma esglaonada i la informació concreta us
arribarà quan s’elabori el pla de reobertura.
 Els familiars que acompanyin l’alumnat restaran fora del recinte escolar (no es
pot entrar tampoc als patis).
 El personal docent farà la recollida de l’alumnat que assisteixi a l’escola a les
hores acordades, sense que els familiars hagin d’entrar al recinte escolar.
Als diferents grups implicats se’ls donarà més informació sobre materials a dur, horaris,
portes d’entrada i de sortida, mesures higièniques, ús de mascareta, etc. després d’informar
del Pla d’Obertura al Consell Escolar aquest dimecres dia 3 de juny.
Cordialment,

La Direcció

Document enviat a tota l’escola 2020 06 01
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