
PLA OBERTURA JUNY 2020   

 
Benvolgudes famílies,  
 
A continuació fem arribar la síntesi del pla d’obertura en fase 2 del nostre centre : 
 
Una vegada estudiada la necessitat de les famílies que han de portar els i les alumnes al 
centre escolar per motius laborals, els recursos docents que tenim disponibles, analitzat el 
progrés dels aprenentatges de manera telemàtica que portem fent des de l’inici del 
confinament i prenent la prevenció de la salut com a eix fonamental, s’ha cregut oportú 
procedir de la següent manera, tenint en compte que la presencialitat serà en qualsevol cas 
de 9.00 h a 13.00 h: 
 
Alumnes de P3 a P5 que per raons laborals dels progenitors haurien d’assistir al centre  
Podran venir al centre en l’horari establert pel Departament d’Educació, de 9.00 h a 13.00 h, 
de dilluns a divendres a partir del 8 de juny de 2020, aquells que han manifestat que per 
motius laborals no poden deixar els seus fills/es a casa.  
Caldrà presentar el primer dia que l’alumne/a assisteixi al centre dos documents 
imprescindibles per tal de fer efectiu el servei d’acollida: 
- declaració responsable,  per part d’ambdós progenitors, conforme la necessitat és per 

motius laborals i declaració de responsabilitat de la idoneïtat de salut del seu fill/a. (que 
no presenta cap simptomatologia susceptible de la COVID, no haver estat en contacte 
amb algun familiar malalt,...). S’adjunta el model. 

- fotocòpia del carnet de vacunació. 
 

Els alumnes han d’assistir amb la roba esportiva de l’escola, l’esmorzar i una ampolla d’aigua. 
Per recollir els alumnes d’Infantil a la sortida del centre ha de venir la persona autoritzada 
que vau indicar en el formulari.  
Les entrades i les sortides es faran pel C/Verge de la Mercè. 
 
Alumnes de 6è d’educació primària i de 4t d’ESO.  
Els alumnes de 6è i de 4t d’ESO que han manifestat també les seves famílies la voluntarietat 
d’assistir al centre, seran atesos alguns dies de la setmana, en franges concretes ( * mirar el 
calendari ). 
Caldrà presentar el primer dia que l’alumne/a assisteixi al centre dos documents 
imprescindibles per tal de fer efectiu el retorn a les aules: 
- declaració de responsabilitat de la idoneïtat de salut del seu fill/a. (que no presenta cap 

simptomatologia susceptible de la COVID, no haver estat en contacte amb algun familiar 
malalt,...). S’adjunta el model. 

- fotocòpia del carnet de vacunació. 
Els alumnes han de portar una ampolla d’aigua, mocadors d’un sol ús i, si pot ser, una 
ampolleta de gel hidroalcohòlic. 
Els alumnes de 6è han d’assistir amb la roba esportiva de l’escola. 
 
Alumnes de 1r a 5è d’educació primària i de 1r a 3r d’ESO  
S’ha estipulat un dia durant el mes de juny per tal que els alumnes els quals les seves famílies 
han manifestat que assistiran al centre voluntàriament, puguin ser atesos durant dues hores 
(aproximadament) per tal de fer el retrobament amb els docents i alguns companys/es. 
(*mirar calendari). 
Caldrà presentar el dia que l’alumne/a assisteixi al centre dos documents imprescindibles per 
tal de fer efectiu el retorn a les aules: 
- declaració de responsabilitat de la idoneïtat de salut del seu fill/a. (que no presenta cap 

simptomatologia susceptible de la COVID, no haver estat en contacte amb algun familiar 
malalt,...). S’adjunta el model. 

- fotocòpia del carnet de vacunació. 

D
G

-E
.1

0-
P

LA
 O

B
ER

TU
R

A
  



2 
DG-E.10- PLA OBERTURA CENTRE JUNY 

 
Tutories individualitzades amb l’alumne i/o amb la família. 
Cada tutor/a podrà convocar els alumnes i/o les seves famílies de manera individualitzada si 
ho creu convenient, així com les famílies poden enviar un correu electrònic al seu tutor/a per 
concertar una reunió de tutoria individualitzada. Aquestes podran ser presencialment o 
telemàtiques (que es prioritzarà aquest mètode) a consideració del tutor/a. 
 
IMPORTANT:  
1.- Només s’atendran aquells alumnes dels quals s’ha rebut la informació mitjançant 
l’enquesta. La resta que no han emès cap resposta s’entén que no tenen la intenció ni la 
necessitat d’assistir al centre. Hem hagut de prendre aquesta decisió per motius 
organitzatius.  
2.- Estem organitzant la recollida del material dels alumnes que no assisteixin durant aquest 
període. Properament, us informarem del dia i hora programats per a cada curs. 
3.- Les famílies no poden accedir a l’interior del recinte; hauran d’esperar al carrer. 
 
DISTRIBUCIÓ DE L’ASSISTÈNCIA VOLUNTÀRIA DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA (EP) I 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (ESO) 
Segons les dades que s’han extret de la consulta feta per l’enquesta, l’organització serà la 
següent: 
PRIMÀRIA (les entrades i sortides es faran pel C/Sant Llorenç) 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
franja horària 8 de juny 9 de juny 10 de juny 11 de juny 12 de juny 

9,00-11,00h 6è A 1r A 6è A  6è A 
9,15-11,15h 6è B 2n A 6è B  6è B 

10,00-12,00h 4t A 5è A 1r B  3r A 
10,15-12,15h 4t B 5è B 2n B  3r B 
franja horària 15 de juny 16 de juny 17 de juny 18 de juny  19 de juny 

9,00-11,00h  6è A  6è A  
9,15-11,15h  6è B  6è B  

10,00-12,00h      
10,15-12,15h      

 
1r, 2n i 3r  ESO (les entrades i sortides es faran pel C/Sant Llorenç) 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
franja horària 8 de juny 9 de juny 10 de juny 11 de juny 12 de juny 

9,30-11,30h  3r ESO   2n ESO  
franja horària 15 de juny 16 de juny 17 de juny 18 de juny  19 de juny 

9,30-11,30h 1r ESO A     
10-12h 1r ESO B     

 
4t ESO (les entrades i sortides es faran pel C/Sant Llorenç) 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
franja horària 8 de juny 9 de juny 10 de juny 11 de juny 12 de juny 

8,30-11,30h 4t ESO (grup 1)  4t ESO (grup 1)  4t ESO (grup 1) 
8,45-11,45h 4t ESO (grup 2)  4t ESO (grup 2)  4t ESO (grup 2) 

9-12h 4t ESO (grup 3)  4t ESO (grup 3)  4t ESO (grup 3) 
9,15-12,15h 4t ESO (grup 4)  4t ESO (grup 4)  4t ESO (grup 4) 

franja horària 15 de juny 16 de juny 17 de juny 18 de juny  19 de juny 

8,30-11,30h 4t ESO (grup 1) 4t ESO (grup 1)    
8,45-11,45h 4t ESO (grup 2) 4t ESO (grup 2)    

9-12h 4t ESO (grup 3) 4t ESO (grup 3)    
9,15-12,15h 4t ESO (grup 4) 4t ESO (grup 4)    
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Normes de prevenció vers la salut de tota persona per a l’assistència al centre  
- Distància de seguretat de 2 metres (4m2 ) 
- Mascareta obligatòria a partir de 1r curs d’educació primària, caldrà posar-se-la en els 

moments d’entrada i sortida del recinte i quan no es pugui mantenir la distància de 
seguretat. Caldrà que la portin de casa. 

- Neteja de mans a l’entrada i a la sortida, com també abans i després de menjar i d’anar al 
lavabo. 
 

Malgrat que la voluntat del col·legi era poder oferir un ventall més ampli de dies i de franges 
horàries per tal de poder atendre els alumnes durant el mes de juny, la disponibilitat de 
recursos humans i les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya ens han fet decidir per aquest model.  
 
De totes maneres restem a la vostra disposició de manera telemàtica per a qualsevol dubte 
que tingueu. 
 
L’Equip Directiu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


