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1. Consideracions Generals 

 

El Pla es basa en els document INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE 

L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS (Per al desplegament del PLA 

D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA 

FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL CURS 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en 

data 20 de maig de 2020) JUNY 2020 . I està emparat pel DECRET 102/2010, de 3 

d'agost, d'autonomia dels centres educatius. 

 
 

Aquest Pla és un document viu, però estableix la base de les primeres actuacions. a nivell 

organitzatiu, de funcionament i sanitari i està subjecte a les indicacions que es rebin des del 

Departament d’Educació. 
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2 Organització de centre 

2.1. Calendari 

L’obertura del centre es farà el primer dia lectiu després de que la regió sanitària de Barcelona 

entri en Fase 2 de desescalada. 

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. 

L’escola romandrà oberta per tasques de caràcter administratiu fins el 17 de juliol (amb cita prèvia). 

 
 

2.2. Horari 
 

L’horari d’obertura del centre serà de 9 a 13h. La presència en ell serà únicament  per 

qualsevol de les activitats autoritzades amb cita prèvia i en la franja acordada. 

El personal d'administració i serveis (PAS) hi serà de 9:00h a 13:00h. Les gestions 

administratives es realitzaran en format telemàtic a través del correu electrònic de l'escola, del 

telèfon i per fer-ho de manera presencial caldrà concertar-ho amb cita prèvia. 

L’entrada i la sortida es faran,com més endavant trobareu especificat a les activitats 

permeses, i haurà de ser sempre respectant la puntualitat per evitar aglomeracions. Els 

alumnes que no es recullin a l’hora seran posats a disposició de la Unitat Territorial de la 

Guàrdia Urbana del Districte d'Horta Guinardó. 
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3. Alumnat 

3.1. Previsió d’alumnat a atendre 

 
 

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. Les famílies dels alumnes citats ens 

hauran d’omplir un Formulari electrònicque els arribarà via whatsapp. 

 

Els tutors i tutores de P3 a 6è faran la previsió de l’alumnat que s’haurà d’atendre i ho 

comunicaran a la direcció. 

 

 
3.2. Tipus d’activitats 

 
 

Les “ Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius ” contemplen 

tres tipus d’activitats que, amb el personal disponible i amb l’obligació de complir les normes 

de seguretat més estrictes,  es portaran a terme a l’escola: 

 
● Acció educativa presencial: Pels alumnes que acaben els seus estudis primaris ( 6è 

de primària ) 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. Veure pla específic de sisè (punt 3.6). 

● Atenció tutorial personalitzada individual o en grups reduïts (de màxim 5 alumnes):  

Es continuarà fent  de forma telemàtica i podrà acordar-se de manera presencial amb cita prèvia,  

de manera esglaonada i en  franges acordades que caldrà respectar. 

L’alumnat haurà de venir acompanyat d’un únic familiar. Aquest romandrà fora del centre i només  

entrarà a criteri del centre en casos molt determinats per garantir la seguretat. 

 
● Atenció personalitzada per la recollida d’informes: En qualsevol curs i nivell. 

Implicarà la planificació i programació del dia i hora (cita prèvia)pel tancament del curs. 

Les cites es programaran de manera esglaonada i en franges que caldrà respectar. 

L’alumnat haurà de venir acompanyat d’un únic familiar. Aquest podrà entrar al centre 

prèvia signatura de la declaració responsable. 
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Criteris d’atenció tutorial personalitzada presencial: 

 

 Alumnat amb el qual no s’ha tingut contacte. 

 Alumnat que s’han detectat necessitats emocionals. 

 Alumnat que tingui processos oberts des dels diferents serveis educatius. 

 

Aquest tipus d’atenció es durà a terme sempre i quan es disposi d’espais i de docents 

sense situacions de risc. Quan el tutor/a no pugui estar presencialment al centre es seguirà 

desenvolupant de forma telemàtica o amb l’acompanyament d’un altre docent. 

 
 

3.3. Ràtios 

 
 

Les “ Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius ” 

estableixen aquestes ràtios màximes: 

 

● 6è de Primària: 13 alumnes per espai-aula. Sempre que es pugui garantir la distància 

física establerta en 4m2 per alumne/a. 

 

 
3.4. Requisits d'assistència 

 
 

Les famílies hauran de lliurar al centre la declaració responsable i la carta de compromís 

covid19. Sense aquests documents no es podrà entrar a l’escola. 

En aquest document la família exposarà que: 

1. El meu fill o filla durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

 
 

● No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

● No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat 
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● No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni 

que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

● Té el calendari vacunal al dia. 

 
 

2. El meu fill/a no pateix cap de les malalties següents: 

 

● Malaltiesrespiratòriesgreusquenecessitenmedicacióodispositiusdesuport 

ventilatori. 

● Malalties cardíaques greus. 

 
● Malaltiesqueafectenelsistemaimmunitari(perexemple,aquellsinfantsque 

necessiten tractaments immuno supressors). 

● Diabetis mal controlada. 

 
● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
 

3. El meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu 

metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar: 

 

● Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de 

suport ventilatori. 

● Malalties cardíaques greus. 

 
● Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple,aquells infantsque 

necessiten tractaments immunosupressors). 

● Diabetis mal controlada. 

 
● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
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4. Prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i 

que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, 

no assistirà al centre. 

 

5. Conec l’obligació de: 

 
 

 Informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid- 19 en el nostre 

entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de 

qualsevol incidència. 

 

● Tot l’alumnat haurà d’assistir amb mascareta al centre (mascareta higiènica 

amb compliment norma UNE). 

 
● Caldrà que l’alumne/a vingui acompanyat d’una persona adulta que porti la documentació 

requerida.Usdemanemqueaquestapersonaadultanosiguidelgrupd’especialvulnerabilitat, 

segonselquehaestablertl’autoritatsanitària(mésgransde60anysopersonesambdiabetis, 

malalties cardiovasculars -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar 

crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades...). 

 

 Lespersonesadultesqueacompanyaranalsalumnesnopodranaccediralrecinte 

escolar. Hauran de deixar als infants a la porta de l’escola. Si alguna persona adulta ha 

d’entrar al recinte escolar, cal que ho faci amb cita prèvia i amb mascareta (mascareta 

higiènica amb compliment norma UNE). 

 

● Es farà un ús controlat dels lavabos i es prohibirà l’ús de les aixetes per beure aigua. 

● Es vetllarà per respectar en tot moment la distància màxima de seguretat de 2 metres (entre 

l’alumnat i entre l’alumnat i les persones adultes). No es realitzaran activitats que impliquin contacte 

físic. 

 

● Es requerirà que els infants es rentin les mans amb aigua i sabó: 

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

 

○ Abans i després d’anar al WC 
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IMPORTANT: Qualsevol vulneració de les normes de protecció i prevenció serà considerada 

una falta greu per a la convivència en el centre i implicarà, com a mesura preventiva, la no 

possibilitat de l’alumne/a d’assistir al centre de forma presencial. 

 

● Cal que portin una ampolla d’aigua o cantimplora per poder beure aigua i un 

paquet de mocadors de paper individual. 

 

● Per motius organitzatius us agrairem que en el cas que no es pugui assistir a 

una de les sessions programades li feu saber al tutor/a amb antelació. 

 

 Retorn del material socialitzat i de préstec. El primer dia d’assistència s’ha de portar 

tot el material que teniu a casa: llibres de text, de lectura, de la biblioteca,...dins d’una bossa 

(millor de paper). En cas de no assistir a les sessions voluntàries aquest material s’haurà de 

lliurar a l’escola, el 17 i el 18 juny (amb cita prèvia). 

 Documentació que cal presentar en arribar a l’escola: A l’entrada del centre, caldrà 

presentar la declaració responsable d’educació primària i la carta de compromís en 

formatpaper. 

 

Sense aquests documents no es podrà entrar a l’escola. 
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3.5. Protocol d'actuació en cas d'aparició de símptomes a l'escola 

 

 
● Si l’alumne o alumna té una temperatura de 37ºC o superior,no podrà assistir a 

l’escola. En cas d’aparició de símptomes durant la seva estada a l’escola: 

○ Se l’aïllarà en un altre espai. 

 
○ S’avisarà la mare, pare, tutora o tutor legal. 

 
○ S'informarà la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o 

pediatra. 

○ S’informarà el CAP per tal que activi els protocols previstos. 

 
○ Es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

 
 
 

3.6. Grup de6è 

 
 

 Un cop establert el nombre d’alumnes que vindran a l’escola de sisè es distribuiran en dos grups i  
 
romandran al centre una hora i mitja. 

 

Cada alumne tindrà un lloc assignat, que ens garantirà que es mantingui la distància de seguretat. 
 

 Es convocarà un grup (GRUP 1) amb la meitat d’alumnat de sisè a una hora acordada. 
 

 Es convocarà el segon grup (GRUP 2) amb l’altra meitat de sisè a una hora acordada. 

 

 Cada alumne/a tindrà el seu lloc assignat i només es mouran per l'entrada i sortida i per la 

recollida puntual de material (d’un en un). 

 Els mestres i les mestres de primària que puguin venir al centre estaran presents tot el 

matí. 
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4. Personal docent i PAS 

 
Tots els treballadors i treballadores han de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, 

contactes estrets i simptomatologia de covid-19. 

 

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: 

persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, immunodepressió, 

càncer, dones embarassades, obesitat mòrbida, més grans de 60 anys...Aquestes persones 

no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes de juny. 

Els mestres sense cap situació de risc hauran de gestionar l’activitat presencial segons les 

necessitats que imposi el nombre d’alumnes a atendre. 

 
Un cop establerts el personal docent i PAS que faran l’atenció presencial, l’equip directiu 

procedirà a efectuar el tràmit telemàtic amb el Departament d’Educació i Salut perquè tots el 

personal pugui emplenar la declaració de responsable per poder exercir l’activitat presencial. 

 

1. Distribució d’espais 

Fins que no es conegui el nombre real d’alumnes a atendre no es podrà establir una 

organització definitiva. A la taula següent s’especifica la distribució de grups i espais: 

 Acció educativa presencial. 6è  Per a l'acte de comiat, s'utilitzaran els patis (depèn de les 

condicions climàtiques s’utilitzaran les aules de 6è i 4t). 

 Atenció personalitzada: S’utilitzarà per fer aquestes tutories l’aula de cada infant. 
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5.1. Grups, dies planificats i ubicació d’aules 

 
 
 

GRUP DIES 
PLANIFICATS 
PER TUTORIA 

DIES 
PLANIFICATS 
PER 
INFORMES 

AULA DOCENT 

P3 10 15, 16 P3 DOCENT AMB 
AFINITAT 

P4 11 17 ,18 P4 TUTORA 

P5 12 18, 19 P5 DOCENT AMB 
AFINITAT 

1r 10 15, 16 1r (planta 1) TUTORA 

2n 11 17, 18 2n (planta 1) DOCENT AMB 
AFINITAT 

3r 12 15, 16 3r (planta 1) DOCENT AMB 
AFINITAT 

4t 10 15, 16 4t (planta 0) TUTORA 

5è 11 16, 18 5è (planta 0) TUTORA 

6è 12 18, 19 6è (planta 0) DOCENT AMB 
AFINITAT. 

 

 

El criteri per a l'elecció de les docents que substituiran a la tutora ha estat el punt 3 de l'apartat 4: 

 
 

 Personal docent que tinguin afinitat amb l’alumnat a atendre (tutors, ex-tutors, 

especialistes del nivell), no vulnerable. 

 

5.2. Fluxos de circulació 

 
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i organitzar la 

circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats. 

 
Entrades i sortides: En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides 

del centre s’han de fer graduals i amb cita prèvia per evitar aglomeracions i sempre mantenint la 

distància de seguretat i aprofitant els diferents accessos a la instal·lació. 

 

En el moment en que tinguem la informació sobre quines famílies i alumnes vindran a l'escola, 

es farà el repartiment per franges horàries amb cita prèvia. 

Quan arribi la família amb l'infant, esperarà a l’espai exterior del centre o al carrer. La conserge, 

en el cas que hi hagi coincidència de famílies en el moment de l'arribada, demanarà que esperin 

mantenint la distància mínima de 2 metres. En el moment abans d'entrar a l'edifici, que faran el 

rentat de mans amb gel. Abans de sortir de l'escola, es tornaran a rentar les mans a la pica de 

l'aula que han ocupat. 
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Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona. 

Les persones que portin i recullin l’alumnat hauran de guardar també les distàncies fora de les 

instal·lacions. 

 
Circulació pels passadissos, entrades i sortides i accés al pati: Els docents hauran de 

vetllar perquè els diferents grups no coincideixin a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la 

distància física. El personal i l’alumnat haurà de portar mascareta. 

 

 

6. Serveis complementaris 

6.1-Menjador 

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

 
6.2-Servei d'acollida matinal 

No hi haurà servei d’acollida abans de finalitzar el curs. 

 
6.3-Extraescolars 

No hi hauran activitats extraescolars al recinte de l’escola abans de finalitzar el curs. 

 

7. Organització pedagògica 

 

El tercer trimestre es seguirà desenvolupant de manera telemàtica fins el 19 de juny. 

 

Les sessions d’avaluació de l’alumnat s’han dut a terme durant l'última setmana de 

maig i primera de juny. 

El lliurament d’informes està previst per la setmana del 15 al 19 de juny. 
 

A partir del 8 de juny es deixaran d’enviar les tasques telemàtiques que han estat habituals 

durant el tercer trimestre, es començaran les propostes d’estiu que seran recollides al 

setembre i que l’alumnat podrà realitzar autònomament a llarg de l’estiu.  
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8- Mesures de protecció i prevenció 

 

El personal treballador ha de conèixer els protocols i els nous procediments i mesures a aplicar 

per tal d’evitar el risc de contagi. Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut 

dels infants així com del personal docent i no docent. 

 

Distanciament físic: Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del 

virus. Es proposa que els infants disposin d’un espai d’uns 4m 2 . Això implica mantenir una 

distància aproximada de 2 metres entre les persones als centres educatius. 

 

Rentat de mans: Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així 

com del personal docent i no docent. 

 

Es requerirà rentat de mans: 

 

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

 
● Abans i després d’anar al WC. 

 
● Abans i després de les diferents activitats. 

 
 

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme: 

 

● A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants. 

 
● Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments. 

 
● Abans i després d’acompanyar un infant al WC. 

 
● Abans i després d’anar al WC. 

 
● Com a mínim una vegada cada 2hores. 

 

L’escola garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó 

amb dosificador i paper d'eixugar mans. 

 
En punts estratègics (consergeria, secretaria i direcció) es col·locaran dispensadors de solució 

hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. 
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Mascaretes: Tot l’alumnat haurà de portar una mascareta higiènica de casa (amb compliment 

norma UNE), caldrà que els alumnes la portin marcada correctament amb el seu nom i cognom. 

L’ús de mascaretes és obligatori en els passadissos, escales i patis. A dins de les aules, es 

podrà prescindir de les mascaretes sempre i quan es mantingui la distància de seguretat de 2 

metres entre l’alumnat i els/les mestres. També es vetllarà perquè hi hagi una ventilació 

adequada. 

Personal docent i no docent: Indicada i obligatòria. Cal seguir les normes per a la seva correcta 

col·locació i retirada. El Departament d’Educació dotarà les màscares necessàries. 

 

8.1. Ventilació, neteja i desinfecció d’espais 

 

 Pautes de ventilació: És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de 

l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Totes les 

auleshandepoderseradequadamentventilades.Sipotseresdeixaranlesfinestres obertes.

 Pautes generals de neteja i desinfecció: La neteja i la posterior desinfecció d’espais es 

realitzaràambunaperiodicitatdiària.L’empresadenetejaaplicaràlespautesindicadesales

Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatiu. La direcció del centre i 

l’Ajuntament vetllaran pel seu compliment. Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció 

completa al final de la jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho 

requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència i els lavabos. 

Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció: Les actuacions de neteja i desinfecció 

incidiran especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden 

tenir més contacte amb les mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser 

compartit entre diferents infants, si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Aquestes 

zones i punts són: 

- Interruptors i timbres (aparell electrònic) 
 

- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors 

- Baranes i passamans d’escales 

- Taules 

- Cadires 

- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 

- Aixetes 

- Lavabos. S’assegurarà la dotació de sabó i eixugamans, per 
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garantir l’adequada higiene de mans en tot moment. 

- Altres superfícies o punts de contacte freqüent 

 

 
Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes. 

 

8.2. Protocol d’actuació en cas de detecció d'aparició desimptomatologia 

compatible ambCOVID-19 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en 

aquell moment. 

 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre: 

 

● Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic. (Saleta del costat del despatx) 

 
● Avisar pares, mares o tutors. 

 
● Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària 

o pediatra. 

● Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 

 
● Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

 
En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora: 

 
● No assistir al centre. 

● Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera. 

 
En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació: 

 
 

● Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció del 

centre. 

● Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i 

simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes,que està en observació o 

que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu seguiment per part del 

personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus possibles contactes. 
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9- Plad’aplicació           
        

 

 

 
Setmana del 25 de maig 

 

Gestió dels permisos i declaracions de responsabilitat del 

professorat. 

 
Dimarts 2 de juny 

 
Enviament del Pla de reobertura pendent d'aprovació a 

l'equip docent 

 
Dimarts 2 de juny 

 
Reunió amb Inspecció, pendent d'instruccions finals i 

aprovació del Pla 

Dimecres 3 de juny Aprovació del pla al claustre 

 
Un cop aprovat el Pla per Inspecció 

 

Dimecres 3 de juny Enviament del Pla al Consell Escolar i al Claustre 

Divendres 5 de juny Lliurament d'informació sobre el Pla a les famílies 

Divendres 5 de juny Publicació del Pla de reobertura a la web de l'escola. 

Dilluns 8 de juny Contacte telefònic o via mail amb les famílies que hagin 

demanat la tutoria, per tal de donar dia i hora. (tutors/es) 

Dijous 4 i divendres 5 de juny Desinfecció de l'escola(servei de neteja) i preparació de 

dispensadors de sabó i de paper. 

Dilluns 8 de juny Preparació de les aules (docents voluntaris) 

Dilluns 8 de juny Establiment de les mesures definitives segons el nombre 

de famílies que faran ús de les tutories presencials 

Dilluns 8 de juny En cas d'entrar a la Fase 2, reobertura del Centre 

Divendres 19 de juny Final de curs 
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1.- COMISSIÓ TÈCNICA PANDÈMIA 

Durant les  diferents fases de Pandèmia amb l'obertura  del centre es constitueix una comissió tècnica per 

solucionar problemes de convivència en el cas que sorgeixin en el centre . Aquesta té per finalitat 

solucionar problemes de convivència i conflictes generats durant l'estada voluntària a l'escola, i prendre 

les decisions oportunes i immediates que es cregui pertinents per salvaguardar la salut de tots els 

membres. Aquesta estarà constituïda per l'equip directiu i/o referent del pla de convivència i si s'escau un 

membre de representant de famílies o AFA.  

 

2.- AVALUACIÓ DEL PLA D’OBERTURA 

Setmanalment l'equip directiu valorarà el grau de desplegament del pla en base a l’índex d’incidències 

que es puguin recollir. Si cal se’n faran els ajustaments corresponents. Tota la informació recollida 

d’aquesta avaluació, si escau, retroalimentar l'organització i el funcionament del centre  per al curs 2020-

2021. 
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ANNEX 

 
 

1. Carta de compromís covid-19 

 
2. Declaració responsable per a les famílies 
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1. Carta de compromíscovid-19 

 
 

Benvolgudes famílies, 

 

El Departament d’Educació ha comunicat que els centres escolars reobriran el proper 8 de juny, 

si la comarca es troba en Fase 2 de desconfinament. Aquesta reobertura del centre, en cap cas 

serà per tornar a l’escola que vam buidar precipitadament el passat 12 de març. Les mesures de 

protecció i prevenció que caldrà complir per preservar la salut tant dels infants com dels equips 

docents ens porten a una realitat que cap membre de la comunitat educativa ha viscut mai fins 

ara. Totes i tots ens haurem d’adaptar a la nova realitat per minimitzar el risc de contagi, essent 

necessari el compromís de tothom (famílies, mestres i alumnat) per mantenir actituds de respecte 

envers les normes establertes dintre de l’escola (distanciament físic, rentat de mans, ús de 

mascareta, limitació d’espais...). 

 
Tot i que des de l’escola farem tots els possibles per vetllar pel compliment de les normes i 

minimitzar el risc, no podem garantir que aquest sigui zero. 

És per això que us demanem que: 

 

● Expliqueu al vostre fill/a les normes de seguretat. 

● Compliu totes les normes que s’especifiquen en el Pla específic 

de reobertura. 

● Accepteu que és impossible garantir el risc zero i assumiu la possibilitat 

de contagi. 

........................................................................................................................................................ 

 

 
En/ Na .......................................................amb DNI ........................................ com a pare o mare o 

tutor/a legal de l’alumne/a .................................................. sóc conscient dels risc de portar el 

meufill/aal’escolaihoaccepto,iperaqueaixíconstisignoaquestdocument. 

Signatura Data 
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2. Declaració responsable per a lesfamílies
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