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Benvolgut Senyor, 
 
 
Els representants de la Junta Territorial de direccions de Primària dels Serveis Territorials a              
Maresme-Vallès Oriental reunits en sessió extraordinària el dimecres, 27 de maig de 2020             
hem acordat de transmetre-us els acords als que hem arribat en relació al Pla de               
Reobertura de Centre pel Juny 2020. 
 
 

● Amb l'aplicació del Pla de reobertura dels centres per als infants de 3-6 anys              
no podem garantir la seguretat, ni dels infants ni del personal. No tenim ni els               
mitjans, ni la formació, ni el temps per fer l'organització necessària. 
 

○ Se’ns demana que fem de “guarderia” ja que se’ns diu que tots els processos              
d’ensenyament-aprenentatge es continuaran fent de forma telemàtica i que         
no podem fer docència en aquesta reobertura dels centres. 
 

○ Constatem que el Pla pot fomentar un tracte deshumanitzat i de maltracte            
institucional als infants perquè:  

■ Ignora els drets i les necessitats afectives dels nens i les nenes i dels              
professionals compromesos amb la docència. 

● Els infants tenen dret a jugar i necessiten del contacte          
afectuós i de l’acollida de l’adult. 

● Cal protegir els infants de possibles infeccions. 
 

■ Les mesures de distanciament que proposa l’ordre i les instruccions          
(supressió d’espais de jocs, prohibir als infants que juguin entre ells o            
la impossibilitat de consolar a un infant), van en contra dels nostres            
Projectes Educatius i poden provocar una gran ansietat en els infants i            
en els docents. 

 
 

● Veiem viable la reobertura dels centres per als alumnes de 6è de Primària. 
 

○ Els alumnes de 6è podran venir als centres per a fer el tancament de curs i                
l’acomiadament de l’etapa de Primària als nostres centres. Se’ls convidarà a           
venir algun matí una estona en grups màxims de 13 alumnes. No hi haurà              
temps d’esbarjo. 

 



● Els alumnes de 1r a 5è de Primària. 
 

○ Continuarem fent suport emocional, tutories individualitzades o en petit grup,          
… telemàticament com ja estem fent des de l’inici del confinament. 

 
○ Considerem que no és necessari que aquestes activitats s’hagin de fer           

presencialment al centre per tal de minimitzar el risc de possibles contagis            
d’alumnes.  

○ Cada centre s’organitzarà tenint en compte la seva realitat. 
 
 
 
Atentament, 
 
 
Representants de totes les zones del Maresme-Vallès Oriental: 
 
Carme Ferreres Ràmia, Maite Corts Rovira, Montse Sala Pesarrodona, Montse Real           
Izquierdo, Natàlia Millán Rios, Francesc de Paula Torner Redondo, Silvana Ballbè           
González, Ana Rusiñol Soler, Mònica Jiménez Estellés, Montse Quijo Cortada, Anna           
Duñach Eslava i Mercè Robles Gimeno. 
 
 
 
 
 
Maresme-Vallès Oriental, 27 de maig de 2020 
 


