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Barcelona, 2 de juny de 2020 

 

Benvolgudes famílies, 

Tal com es va anunciar la setmana passada, les escoles ens estem preparant per la 
reobertura aquest final de curs.   

Des del dimecres 20 de maig que es va fer pública aquesta informació, treballem per 
poder garantir un retorn segur. Des de l’escola i juntament amb les escoles de La Salle 
Catalunya estem treballant en el Pla d’obertura del centre que ha d’incloure l’organització 
dels grups d’alumnat, accessos i recorreguts, distància física, neteja i desinfecció, higiene 
de mans i mesures de protecció de la salut per a l’alumnat, per al professorat i per al 
personal de l’escola, entre d’altres.  

Demà dimecres, les Direccions estem convocats per videoconferència a una reunió amb 
la Inspecció Educativa on es donaran més indicacions sobre aquest Pla d’obertura. Un 
cop enllestit el Pla d’obertura, la Inspecció l’ha de validar i es presentarà al Consell 
Escolar el dijous 4 de juny.  

Tot i així, us avancem alguns detalls que hem d’anar coordinant per tal d’organitzar 
aquesta tornada. 

Infantil: 

Aquesta setmana que encetem seguirem presentant les propostes per a cada nivell des 

de Sallenet, tal i com hem anat fent fins ara. Malgrat això, serà la darrera setmana que 

compartirem una estoneta amb els infants en les videoconferències. 

Tal i com es preveu en el pla de desescalada, en la fase 2 procedirem a l’obertura del 

nostre Centre Escolar. Per tant, l’alumnat de Segon Cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) de 

famílies amb progenitors que, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball 

presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, podran assistir de manera voluntària a 

l’escola. Els grups s’organitzaran amb un màxim de 8 alumnes per a P3 i un màxim de 10 

alumnes per a P4 i P5. L’horari d’obertura del Parvulari serà a les 8:45 i el de tancament a 

les 12:45 hores, tenint en compte que tant les entrades i com les sortides s’hauran de fer 

de manera esglaonada.  

Us recordem que avui és el darrer dia per confirmar l’assistència del retorn voluntari del 

vostre/a fill/a a través del següent formulari (NOMÉS PER A L’ALUMNAT D’INFANTIL) 

https://forms.gle/yTS9xFXr6QRAu9sw9 

L’organització de l’alumnat, mestres, espais i franges d’arribada i sortida quedarà 

supeditada a l’alumnat assistent, sempre respectant els màxims preestablerts pel 

Departament d’Educació. 
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La nostra màxima prioritat és la salut i la seguretat dels infants. Per això estem dissenyant 

curosament el Pla d’obertura, que se us farà arribar després de la supervisió per part 

d’Inspecció i on s’ampliaran aquestes i d’altres informacions rellevants. 

Donat que el Pla d’obertura contempla l’assistència voluntària, des de l’Equip d’Educació 

Infantil mantindrem la línia de treball traçada fins ara aportant propostes a través de 

Sallenet per a aquelles famílies que continueu quedant-vos a casa. 

Primària: 

 

El curs acabarà, per a tots els nivells de l’etapa, de manera telemàtica i seguint les pautes 
donades fins ara. 

Proposarem un dia de trobada presencial voluntària amb els tutors i tutores, sempre 

respectant estrictament els protocols establerts per garantir la seguretat de tothom. 

Aquestes trobades seran organitzades durant la setmana del 8 al 12 juny i en grups petits 
d’alumnat per fer una trobada amb els tutors i per recollir el material que va quedar a 
l’escola. Aquell alumnat que no vingui el dia convocat, trobarà el seu material a la seva 
nova classe el mes de setembre. 

En un proper comunicat, aquesta mateixa setmana, us enviarem informació detallada així 
com un formulari on podreu manifestar el vostre interès per fer aquesta trobada 
presencial, que ens permetrà fer previsions pel que fa el nombre d’alumnat que hi vindrà. 

 

ESO: 

 

El curs acabarà, per a tots els nivells de l’etapa, de manera telemàtica i seguint les pautes 
donades fins ara i el calendari detallat en comunicats anteriors. 

Proposarem un dia de trobada presencial voluntària amb els tutors, sempre 

respectant estrictament els protocols establerts per garantir la seguretat de tothom. 

Aquestes trobades seran organitzades durant la darrera setmana del curs i en grups petits 
d’alumnes per fer orientació i suport amb els tutors, per recollir el material que va quedar a 
l’escola, retornar llibres de lectura i en el cas de 1r d’ESO, fer el retorn de les claus dels 
cadenats dels armariets.  

En un proper comunicat, aquesta mateixa setmana, us enviarem informació detallada així 
com un formulari on podreu manifestar el vostre interès per fer aquesta trobada 
presencial, que ens permetrà fer previsions pel que fa a l’alumnat que hi assistirà. 
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Batxillerat:  

Tot i que el Pla d’obertura contempla l’assistència voluntària, des de coordinació de 
batxillerat continuarem treballant com fins ara, utilitzant la plataforma Sallenet i l’aplicació 
Teams. 

 

1r de Batxillerat 

Continuarà realitzant les activitats telemàticament fins al 19 de juny. 

Us informem que hem planificat un dia, per poder fer tasques d’orientació tutorial i suport 
emocional dels alumnes que ho requereixin, centrant-nos sobretot en el canvi de curs i els 
dubtes que això pugui suposar. També serà el moment de recollir el material que encara 
estigui a l’escola. 

El retorn voluntari de 1r de batxillerat es realitzarà el dia 18 de juny en horari de matí 

de manera esglaonada seguint unes franges horàries. Us avancem que dividirem cada 
grup classe en tres grups per tal que el dia que s’organitzi la trobada alumnat-tutor/a, 
puguem garantir que no siguin més de 15 alumnes/aula. 

Properament rebreu les franges horàries i en ordre alfabètic.  

2n de Batxillerat 

Seguiran fent a distància la preparació a les PAU.   

Us informen que a partir del 23 de juny i fins el 29 de juliol els vostres fills/es podran 
realitzar la preinscripció universitària. Abans de finalitzar el curs se’ls orientarà i ajudarà 

com realitzar-la. 

Us comuniquem que hem planificat un dia perquè 2n de batxillerat pugui retornar a 
l’escola i poder acomiadar-nos presencialment.  

Així doncs, 2n de batxillerat podrà retornar al centre el dia 19 de juny en horari de matí  
de manera esglaonada seguint unes franges horàries. Us avancem que dividirem cada 
grup classe en tres grups per tal que el dia que s’organitzi la trobada alumnat-tutor/a, 
puguem garantir que no siguin més de 15 alumnes/aula. 

Properament rebreu les franges horàries i en ordre alfabètic.  

 

Les properes informacions us les anirem fent arribar des de la coordinació de cada etapa. 
Ens posem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 

Salutacions cordials i cuideu-vos molt! 

 
 
Marta Martínez 
Directora 
La Salle Horta 
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