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PLA DE REOBERTURA DE L’ESCOLA DELS ENCANTS. 

JUNY CURS 2019-2020 

 

Estimades famílies,  

 

Un cop rebudes les instruccions per a l’obertura de centres escolars en Fase 2 de 

desconfinament i feta una lectura acurada de les mateixes, volem fer-vos arribar un 

seguit de reflexions.  

 

L’Escola dels Encants presenta aquest pla de reobertura atenent a les necessitats que 

considerem com a col·lectiu docent per a dur a terme un tancament del curs de manera 

coherent al nostre projecte i la nostra manera de fer. 

Creiem que tots els infants han de tenir la possibilitat de fer un tancament del curs amb 

alguns dels seus/seves companys/es, així com de la persona referent que ha 

acompanyat a aquests infants durant aquests curs escolar, interromput pel confinament 

sobtat el passat 12 de març del 2020.  

Tenint presents totes les instruccions per Procicat, seguidament presentarem el nostre 

pla per a dur-lo a terme a partir del proper dia 8 de juny, sempre i quan entrem en la 

fase 2 de desconfinament en l’àrea de Barcelona metropolitana i tenint en compte els 

aclariments del Consorci d'Educació de Barcelona, en relació a les Instruccions 

publicades pel Departament d'Educació en relació a l'acció educativa presencial, per al 

segon cicle d'educació infantil, adoptarem les mesures organitzatives que millor s'ajustin 

a cada situació.  

 

La proposta de la nostra escola és acomiadar a tots els infants per nivells educatius amb 

la seva persona referent del curs.  La singularitat de la nostra escola de treballar per 

ambients d’aprenentatge amb infants barrejats de tres edats, fa que els grups que 

queden per nivells estiguin dins de la normativa d’agrupament que marquen les 
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instruccions.  És a dir, que a cada grup hi hauran entre 5 i 7 infants ( exceptuant 4t on hi 

haurà un màxim de 10 infants ) amb un adult. 

Aquest comiat que s’oferirà a les famílies amb caràcter voluntari, i sempre i quan els 

infants compleixin els requisits marcats per sanitat per accedir als centres educatius, es 

durà a terme a partir del dia 8 de juny, sempre que sigui possible. 

 

+ Per Educació Infantil (P3, P4, P5) i Educació Primària (de 1r a 5è), oferim 

acompanyaments presencials o bé telemàtics, puntuals i voluntaris, per tal de vetllar per 

un bon tancament i comiat de curs. Serà un únic dia per ambient, la setmana del 8 al 12 

de juny,  amb franges d’una hora cada nivell, en grups reduïts de entre 7 o 8  infants. 

L’acomiadament es farà a l’ambient i aprofitarem per tenir preparades totes les 

pertinences dels infants.  

+ Per 6è, oferim acompanyaments presencials, d’una hora per dies, durant dos dies, 

concretament dimarts 16 i dimecres 17 de juny. Seran voluntaris per tal de vetllar per 

un bon comiat de tancament d’etapa i afavorir el pas a la secundària.  

 

Els accessos a l’escola  i als ambients durant la Setmana del 8 al 12 de juny: 

 

 Petits:  Porta del Jardí (costat de l’AFA), els tres ambients de la planta 0, Natura, 

Art i Joc simbòlic, accedeixen a l’ambient per la porta del jardí, i els 4 ambients 

del primer pis, accedeixen per l’escala interior exclusiva de la comunitat de petits 

 Mitjans: Principal i pujada per l’escala blanca 

 Grans (4t i 5è): Pista (accés del carrer Cartagena) i pujada per l’escala negra. Es 

infants de 6è, accediran per dos espais diferenciats en funció del grup. El vostre 

tutor/a us indicarà quin és el vostre accés. 
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Els accessos a l’escola  i als ambients durant la Setmana de 15 al 19 de juny: 

 Dimarts i dimecres, hi ha dos accesos en funció del grup (porta principal i escales 

blanques, o porta del jardí al costat de l’AFA, i escales negra). Tota la informació 

està detallada en el quadre de l’acolliment dels infants de 6è.  

 

Entrega i gestió dels objectes personals dels infants: 

 

 Comunitat de petites: Es farà tot un muntatge al jardí amb les distàncies de 

seguretat. Allà es deixarà tot el material dels infants.  

 

 Comunitat de mitjanes:  Els propis infants recolliran les seves pròpies coses. Els 

tutors deixaran de forma accessible tot el material. Hauran de portar una bossa 

gran per tal d’endur-s’ho tot. 

 

 Comunitat de grans: Els propis infants recolliran les seves pròpies coses. Els 

tutors deixaran de forma accessible tot el material. Hauran de portar una bossa 

gran per tal d’endur-s’ho tot. 

 

 Objectes perduts i altres : Tots els objectes personals, patinets, etc… es deixaran 

visibles a la porta principal de l’escola, per tal que les famílies puguin recollir les 

seves pertinences. Tots el material que no sigui recollit serà donat a una 

associació amb la que col·laborem.  

 

Els infants que no puguin assistir-hi, en el mateix dia i hora que us ha estat assignat, 

podeu venir les famílies a recollir les pertinences dels vostres infants. En cap cas es podrà 

accedir a l’interior del centre.  Serà una persona de l’escola qui ho facilitarà. 
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Materials i EPIS: 

En entrar i en sortir, famílies i mestres, haurem d’aplicar-nos el gel hidroalcohòlic, i els 

infants s’hauran de rentar les mans.  

Les mestres hi serem a l’escola amb mascaretes i guants.  

Els infants de 3 a 6 anys no estan obligats a portar mascareta, però els de  6 a 12, l’hauran 

de portar en tot moment dins l’escola. 

En cap moment es barrejaran infants de diferents ambients al lavabo de la pròpia 

comunitat. Els mestres de suport garantiran el control de la situació. 

 

Les famílies de l’escola, han d’omplir la Declaració responsable  prèviament.  

Les famílies han de fer-les arribar per mail abans del dia 8 de juny als tutors i tutores (en 

cas de no disposar d’impressora, el podran omplir a la seva porta d’accés, sempre 

portant el bolígraf de casa ). Els mestres i les mestres posaran quins infants poden o no 

venir en un document compartit pel claustre. 

Al final d’aquest document us concretem el dia i hora que us hem assignat per poder 

venir amb el vostre fill/a per recollir les vostres pertinences, i fer un acomiadament amb 

la tutora. Us preguem extrema puntualitat, ja que els torns d’entrada estan molt 

regulats, i només podreu accedir en el vostre horari assignat. Preguem aquell dia porteu 

una bossa gran per poder-vos endur totes les vostres pertinences.  

 

En el cas que alguna família tingui alguna casuística personal, que es posi en contacte 

via correu electrònic amb l’equip directiu de l’escola. 

 

 

 

 

mailto:escoladelsencants@xtec.cat
https://drive.google.com/open?id=1ttbq9eNrCCmFJHFlXbZnP1QuNj13nXM_


 

 

C/Consell de Cent, 558-560 - 08013 Barcelona - T: 93 2317333 – escoladelsencants@xtec.cat 

 

Acollida per ambients 

Dimarts 9 de juny 

Horaris Com. Petits Com. Mitjans Com. Grans 

9: 00 a 9:50 Natura 5 anys Tretzevents 1r Creamat 4t 

9:15 a 10:05 Comunicació 3 anys Pitàgores 1r Taller 4t 

9:30 a 10:20 Joc simbòlic 5 anys Atles 1r Disseny 4t 

 

10:30 a 11:20 Natura 3 anys Tretzevents 2n Creamat 5è 

10:45 a 11:35 Comunicació 4 anys Pitàgores 2n Taller 5è 

11:00 a 11:50 Joc simbòlic 4 anys Atles 2n Disseny 5è 

 

12:00 a 12:50 Natura 4 anys Tretzevents 3r  

12:15 a 13:05 Comunicació  5 anys Pitàgores 3r  

12:30 a 13:20 Joc simbòlic 3 anys Atles 3r  
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Dimecres 10 de juny 

Horaris Com. Petits Com. Mitjans Com. Grans  

9: 00 a 9:50 Art 5 anys Chronos 1r Bios 4t  

9:15 a 10:05 Llum i ombres 3 anys Gaudim 1r Temps moderns 4t 

9:30 a 10:20 Construccions 5 anys  Cosmos 4t 

 

10:30 a 11:20 Art 4 anys Chronos 2n Bios 5è 

10:45 a 11:35 Llum i ombres 5 anys Gaudim 2n Temps Moderns  5è 

11:00 a 11:50 Construccions 3 anys  Cosmos  5è 

 

12:00 a 12:50   Chronos 3r  

12:15 a 13:05 Llum i ombres 4 anys Gaudim 3r   

12:30 a 13:20 Construccions 4 anys   
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Dijous 11 de juny 

 

Horaris Com. Petits Com. Mitjans Com. Grans  

9:00 a 9:50 Fer i desfer 5 anys Landart 1r Babel 4t  

9:30 a 10:20 Art 3 anys Batecs 2n  

 

10:00 a 10:50 Fer i desfer 4 anys Landart  2n Babel 5è 

10:30 a 11:25  Batecs 1r  

 

11:00 a 11:50 Fer i desfer 3 anys Landart  3r  

11:35 a 12:30  Batecs 3r  

 

Infants de 6è 

Dimarts 16  i Dimecres 17 de juny 

 Creamat 
6è 

 
Taller 6è 

 
Babel 6è 

 
Cosmos 6è 

 
Disseny 6è 

 
Bios 6è 

Temps 
moderns 

6è 

Horari 9:00 a 

10:00 

 

9:00 a 

10:00 

9:15 a 10:15 9:15 a 10:15 9:30 a 10:30 9:30 a 

10:30 

9:45 a 

10:45 

Accés porta 

principal i 

escala 

blanca 

porta jardí 

escala 

negra 

porta 

principal i 

escala 

blanca 

porta jardí 

escala negra 

porta 

principal i 

escala 

blanca 

porta jardí 

escala 

negra 

porta 

principal 

i escala 

blanca 
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Acompanyarem des de l’amor com hem fet sempre, intentant assegurant les mesures 

de prevenció.  Si hem tingut al personal sanitari davant de la situació, ara ens toca al 

personal educatiu aportar el nostre granet de sorra per a fer un tancament més bonic 

pels nostres infants. 

 

 

Equip pedagògic i personal no docent de l’escola dels Encants 
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