
 

 

 

JUNY 2020 (FASE 2) 
  

PROPOSTA VOLUNTÀRIA 
SEGUINT LES INSTRUCCIONS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

 
 

 

 

REOBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS 
 

● Cada centre haurà d’elaborar un pla específic d’obertura que s’adeqüi a les 

instruccions del departament, i serà PROCICAT, conjuntament amb inspecció, els que 

admetran el pla i permetran la reobertura del centre. El Departament d’Educació ens 

farà arribar les orientacions adients per elaborar aquest pla de contingència. 

 

 

● El curs finalitzarà el 19 de juny tal i com estava previst. Fins aquest dia les activitats 

continuaran sent telemàtiques com fins ara. NO ES FARAN CLASSES PRESENCIALS. 

 

 

 

 

Segons el departament, en cas de reobertura: 
 

NOMÉS PODRAN ASSISTIR AL CENTRE i AMB CARÀCTER VOLUNTARI: 

 
 

○ Els alumnes d’Educació infantil amb famílies o progenitors que necessitin 

conciliació per motius laborals. La ràtio d’alumnes serà de 8 alumnes per aula a P3, i 

de 10 alumnes per aula de P4 i P5. 

 
○ L’acompanyament tutorial en grups reduïts a l’alumnat de 1r a 5è amb cita prèvia. 

Aquesta mesura és de caràcter no continu i de forma puntual i es realitzarà sempre 

que sigui possible i no es pugui fer de forma telemàtica. 

 
○ Els alumnes de 6è, per tal de facilitar la seva transició cap a l’institut. Els grups seran 

reduïts, ja que s’ha de respectar la distància de seguretat, amb un màxim de 13 

alumnes per aula. 
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Al no disposar de la totalitat de la plantilla docent per qüestions de risc i vulnerabilitat, i per 

tal d’organitzar i planificar aquesta possible reobertura, en breu us farem arribar un 

qüestionari previ que caldrà contestar amb plena sinceritat conjuntament amb una 

declaració d’autoresponsabilitat sobre salut.  

 

 

PER PODER ASSISTIR AL CENTRE CALDRÀ:  

 

● Que cada família hagi omplert el document de declaració d’autoresponsabilitat 

sobre salut. 

 

● En cas dels alumnes de P3, P4 i P5, a part del document de salut, caldrà presentar 

un document d’autoresponsabilitat de conciliació laboral. Sense aquests documents 

ningú accedirà al recinte. 

 

 
 

NO PODRÀ ASSISTIR AL CENTRE: 

○ Qualsevol infant que presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2. 

 

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. 

○ Qualsevol infant que convisqui o hagi conviscut amb persones 

diagnosticades amb CovID-19 o que en siguin possibles casos. 

○ Qualsevol infant que presenti algun dels següents símptomes: febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar general, diarrea, o qualsevol altres quadre 

infecciós. 

○ Qualsevol infant que NO tingui el carnet de vacunes al dia. 

 

 

 

L’horari d’obertura del centre serà de 9 a 13h. No hi haurà servei de menjador.  

Es farà recàrrega de les targetes moneder per aquelles persones que ja disposen de la beca. 

 

 

Recordeu que estem en un període de pandèmia i que 

només heu d’assistir al centre si és estrictament necessari. 


