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COMUNICAT
L’Hospitalet de Llobregat, 5 de juny de 2020

A L’ATENCIÓ DE: Famílies i alumnes de C.E. JAUME BALMES
ASSUMPTE: Pla d’Obertura del nostre centre educatiu
Benvolgudes famílies,
La fase 2 de desescalada és la primera fase que permet l’obertura dels centres
educatius i que a la nostra localitat començarà aquest dilluns dia 8 de juny.
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny i el
seguiment i els reforços es mantenen en format no presencial.
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari i, en l’etapa d’Educació Infantil,
permetrà facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar en aquells casos on els pares
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. També es prioritzarà el retorn
presencial al centre de l’alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat.
Alumnes de 6è de Primària: en grup màxim 13 alumnes per tal de donar suport a la
finalització de l’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a Secundària.
Alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t de Primària: atenció personalitzada per l’acompanyament
educatiu i emocional de l’alumne.
Alumnes de 6è de Primària, 4t d’ESO, 2n de Batxillerat i 2n de Cicles Formatius:
suport lectiu i d’orientació, així com l’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.
Alumnes de 1er, 2n i 3er d’ESO, 1r

de Batxillerat, 1r de Cicles Formatius:

acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.
La sol·licitud d'assistència al Centre segons tot l'anterior comporta demanar cita prèvia
i informar al tutor per tal de planificar i programar l’assistència amb garanties de
seguretat i segons normativa al respecte.
Pel que fa als requisits perquè els alumnes es puguin reincorporar a l'escola, cal tenir
present:
1. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
2. Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies
anteriors.
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3. Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.
4. Calendari vacunal al dia.
En el cas que l’alumne/a 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.
Els aspectes més rellevants sobre l’obertura del nostre centre són:
-

L’horari per alumnes d’Educació Infantil serà de 9 a 13 hores. No s’admetrà
l’entrada i la sortida d’alumnes fora d’aquest horari. En la resta d'etapes i
cursos es planificarà en franges horàries entre les 8 i les 19 hores a concretar
amb el tutor.

-

Els grups seran de 8 alumnes màxim a P3, i 10 alumnes a P4 i P5 per espai;
13 alumnes a 6è de Primària i 15 alumnes per a cursos terminals d’etapa.
Individualitzada per a la resta.

-

S’organitzaran les entrades i sortides al centre de forma esglaonada.

-

Només podrà acompanyar i recollir un adult a l’alumne i en cap cas podrà
entrar al recinte escolar.

-

No hi haurà servei de menjador.

-

Mentre l’alumne estigui a l’escola, s’organitzaran activitats d’acompanyament i
acollida, en cap cas seran activitats de caràcter lectiu.

-

No es podran utilitzar espais comuns, com gimnàs, aula de racons, aula
d’informàtica...

-

La sortida al pati serà seqüenciada i s’haurà de vetllar per garantir les mesures
de distanciament físic.

-

Els alumnes no podran utilitzar cap material ni joguines de forma col·lectiva.
Tampoc es distribuiran documents en paper.

-

Els alumnes hauran de portar la mascareta per tal d’utilitzar-la sempre que no es
puguin mantenir les mesures de distanciament.
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-

-

Es requerirà el rentat de mans:
o

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.

o

Abans i després dels àpats.

o

Abans i després d’anar al WC.

o

Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)

Els alumnes hauran de mantenir, en la mesura que sigui possible, la distància de
seguretat amb la resta de companys/es i el professorat.

-

Diàriament, la família haurà de vigilar l’estat de salut del seu fill/a prenent la
temperatura abans de sortir de casa per anar a l’escola. En cas que l’infant tingui
febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà
assistir al centre..

A més, aquelles famílies que requereixin la reincorporació del seu fill/a, hauran de
presentar el primer dia de retorn al centre una Declaració Responsable que s’ha fet
arribat a totes les famílies, per la qual el seu fill/a compleix els requisits per assistir al
centre. A més, també hauran d'informar 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.
Per a qualsevol dubte o pregunta, podeu posar-vos en contacte amb el tutor/a del vostre
fill/a.
Rebeu una forta abraçada,

Juana Rodríguez
Directora Pedagògica
C. E. Jaume Balmes

