
FULL INFORMATIU 18

CURS 2019-20 - MAIG

SUMARI

1. OBERTURA DEL CENTRE A PARTIR DE L’ENTRADA DE LA FASE  DE 

DESESCALADA

2. DILLUNS 1 DE JUNY FESTIU

3. BEQUES  MENJADOR PEL CURS 2020-2021

1. OBERTURA DEL CENTRE A PARTIR DE L’ENTRADA DE LA FASE  DE 
DESESCALADA

Us  informem  que  seguint  les  instruccions  del  Departament  d’Educació  amb

l’arribada del procés de desescalada en fase 2, que possiblement serà el 8 de juny,

l’escola obrirà aquests quinze dies de forma excepcional i de forma no habitual. 

Entre altres coses aquesta obertura de l’escola suposarà segons les normes que

ens  fet  arribar  del  PROCICAT  vol  dir  que  els  infants  no  podran  compartir  els

diferents espais de l’escola, només podran estar a la seva aula amb el grup d’infants

i  el  mestre  de  referència.  Tampoc podran compartir  materials  d’aula  ni  de  joc  i

evidentment  els  infants  hauran  de  mantenir  les  distàncies  de  seguretat  i  portar

mascareta per seguretat.

A continuació us detallem la concreció de les instruccions rebudes pel Departament

d’Educació i que l’escola seguirem alhora d’elaborar el pla d’obertura:

● Tal  i  com marca la  normativa  es prioritzarà la  tornada dels  alumnes dels

cursos d’educació infantil (P3, P4 i P5) i 6è de primària . 

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



● Els infants d’infantil podran venir a l’escola de forma continuada i en l’horari

de 9 a 13h

● Per a que els alumnes es puguin reincorporara l’escola aquesta quinzena han

de reunir els següents requisits: 

- En el cas dels alumnes d’Infantil (P3, P4 i P5), que els progenitors de l’infant

de  treballin  fora  de  casa  i  no  puguin  tenir-ne  cura.

-  Que  no  mostrin  una  simptomatologia  compatible  amb  la  COVID-19.

-  Que  no  hagin  estat  en  contacte  amb  cap  cas  positiu  confirmat.

-  Que  no  hagin  estat  afectats  per  patologies  cròniques  que  els  facin  

vulnerables. 

 - Que tinguin el calendari de vacunes al dia. 

 - Que no hagin patit cap de les següents malalties: 

■ 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.

 

1. L’estada a l’escola no servirà en cap cas per fer treball curricular ni de suport.

En el cas del alumnes de 6è es proposaran activitats de tancament d’etapa.  

2. La ratio d’educació infantil serà de fins a 8 infants a P3, de 10 infants a P4 i

P5 i 13 a primària. En funció dels nombre d’infants que vinguin a l’escola els

grups podem estar formats per alumnes de diferents edats, sempre mantenint

les normes assignades.

3. El mestre referent del grup de desescalada podria no ser el tutor/a habitual

del seu fill/a. 

4. Els alumnes durant la fase de desescalada estaran tots els dies en el  mateix

espai i amb el mateix grup d’alumnes.



5. Les famílies que pels motius abans esmentats tingueu dificultats en per poder

tenir  cura  dels  vostres  fills  i  necessiteu  portar-los  a  l’escola  de  forma

voluntaria hauran de signar la declaració autoresponsabilitat, que eximeix

de  cap  responsabilitat  a  l’escola  en  el  cas  que  els  vostres  fills  es  posin

malalts. Aquesta declaració la trobareu penjada el web de l’escola. Sense

aquest document signat per els progenitors o els tutors legals els infants no

poden accedir a l’escola.

6. Els infants han de venir amb mascareta obligatòriament. 

7. L’horari  d’obertura  del  centre  serà  de  matí  i  no  hi  haurà  menjador.  Les

entrades i sortides es faran en horari esglaonat per tal de poder garantir les

mesures de protecció.

8. Les famílies NO podran entrar en el recinte l’escola, els infants entraran sols

a l’escola i el mestre els esperarà el porxo per anar plegats a l’espai assignat 

9. A l’escola hem de dissenyar el pla d’obertura que ens dicta el Departament

d’educació per això necessitem conèixer el nombre d’infants que vindran a

l’escola per poder fer una previsió d’espais, de docents, de materials i poder

organitzar els torns d’entrada  i  sortida  tot  garantint  la  neteja  i  desinfecció

prèvia.  Per aquest  motiu us fem arribar una  enquesta, us demanem que  

l’ompliu com a màxim el divendres 29 de maig. En el cas dels infants

d’educació infantil us demanem que si decidiu portar el vostre fill a l’escola

sigui de manera manera continuada.   

10.Pels infants de 1r i fins a 5è el Departament determina actuacions puntuals . 

Seguint les instruccions del Departament d'Educació totes les escoles públiques de

Molins de Rei  hem arribat a uns acords per dissenyar un pla d'obertura similar tot

respectant els diferents projectes educatius de cada centre. 

 Amb tots aquests elements exposats a l’escola hem dibuixat les següents

accions:

● A petits P3, P4 i P5 obertura continuada en horari de matí de 9 a 13h. 

● De 1r  a  5è  un dia  de  recollida  de materials  personals  que es  van
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quedar a l’escola i un tancament i  d’acomiadament del curs amb el

mestre un  amb petit grup de companys, seguint les ràtios establertes.

Aquesta trobada seria  l’última setmana de juny,  ja us farem arribar

més endavant  una  enquesta  adreçada  a  aquests  nivells  per  tal  de

conèixer el nombre d’infants que vindrien en la data prevista.

● Amb el grup de 6è es preveu dues trobades setmanals amb grups de

màxim 13 infants per tal de portar a terme activitats de tancament curs

i d’etapa. Us comunicarem també els dates i les hores previstes per els

diferents  grups  d’infants  de  6è.

2. DILLUNS 1 DE JUNY FESTIU

Us recordem que el proper dilluns 1 de juny és festiu a Molins de Rei i  per tant

aquest dia no hi hauran video trobades i les propostes d’activitats us arribaran el

dimarts 2 de juny.

3. BEQUES  MENJADOR PEL CURS 2020-2021

L'Administració cada any atorga ajuts individuals de menjador (que cobreixen del tot

o parcialment el cost del servei) dels infants que a famílies estant passant situacions

socioeconòmiques desafavorides.

Per sol·licitar un ajut, les famílies s'han d'adreçar als consells comarcals que són les

administracions que gestionen aquests ajuts.

El Departament d'Educació fixa el preu màxim de la prestació del servei escolar de

menjador dels centres educatius de la seva titularitat per al curs 2020-2021 en 6,33

euros per alumne/a i  dia,  IVA inclòs (el  preu comprèn l'àpat  i  l'atenció directa a

l'alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes de



temps anteriors i  posteriors); així  mateix,  el  preu de l'ajut individual de menjador

escolar. 

Les mesures de confinament i  les mesures sanitàries fan que la  tramitació dels

ajuts per proper curs sigui principalment telemàtica i no presencials com ha estat

fins ara a l’escola. 

Les famílies des d’un mòbil, ordinador, o tableta podreu accedir a la web del Consell

Comarcal i realitzar el tràmit. El termini per a la presentació de sol·licitud que

s’està valorant, és del 4 al 17 de juny de 2020.

 

No obstant som que l’administració és conscient que hi ha famílies que no disposem

de dispositius i no poden tenir dificultats en realitzar els tràmits s’obrirà un segon

termini del 18 de juny al 3 de juliol per poder rebre l’ajuda i l’acompanyament alhora

de realitzar els tràmits administratius amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de

Molins de Rei.

En  el  web  de  l’escola  trobareu  les  bases que  regulen  aquest  procés  i  les

explicacions necessàries per sol·licitar la beca.

https://agora.xtec.cat/esc-lasiniamolins/wp-content/uploads/usu2018/2020/05/1BASES-beques-menjador-2020-2021-telematica.pdf
https://agora.xtec.cat/esc-lasiniamolins/wp-content/uploads/usu2018/2020/05/FAQS-2020-2021.pdf

