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Barcelona, 3 de juny de 2020 

 

Benvolgudes famílies, 

El Departament d’Educació ha publicat el Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 

de desescalada, que ha estat validat pel PROCICAT i que ens permet l’obertura del centre, 

sempre tenint en compte les mesures específiques emeses per les autoritats sanitàries i 

educatives que han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i 

higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.  

Davant aquesta situació, cal tenir present els següents punts:  

Atesa la situació sanitària, el curs es continuarà fent de manera telemàtica fins a la seva 

finalització el divendres 19 de juny.  

Quan comenci la fase 2, prevista a la ciutat de Barcelona del 8 al 19 de juny, es contempla 

la possibilitat d’un retorn voluntari, prioritzant l’etapa d’Educació infantil i els cursos de 

tancament d’etapa (6è EP, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat). Per a la resta de cursos de 

Primària Secundària i Batxillerat, des de les tutories es programaran entrevistes 

personalitzades i/o sessions en grups reduïts quan es cregui necessari i en horari de matí, 

segons les instruccions del Departament.  

El centre està preparat per atendre el nostre alumnat d’acord amb les exigències de 

l’autoritat sanitària. Per aquest motiu, us informem de les següents condicions de seguretat 

previstes que s’hauran de complir estrictament per reincorporar-se al centre a més de la 

signatura de la declaració responsable:  

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

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

 Que no siguin o hagin estat positius per la SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.  

 Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies.  

 Calendari vacunal al dia.  

 Valoració de manera conjunta, amb la família o persones tutores i el seu equip 

mèdic, de la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar pels infants que presentin una 

malaltia crònica d’elevada complexitat (malalties respiratòries greus, malalties 

cardíaques greus, malalties que afecten al sistema immunitari, diabetis i malalties 

neuromusculars o encefalopaties moderades o greus).  

 Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre 

educatiu una declaració responsable, d’acord amb el model que us adjuntem, per la 

qual els vostres fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu.  

http://www.horta.lasalle.cat/
mailto:lasallehorta@lasalle.cat
mailto:parvularihorta@lasalle.cat


    

Centre Educatiu concertat per la Generalitat de Catalunya 
Parvulari: Plaça Karl Marx s/n. 08042 BCN. Tel.: 934.277.007.  
Col·legi: c/ Doctor Letamendi, 63. 08031 BCN. Tel.: 934.271.500.  
http://www.horta.lasalle.cat   lasallehorta@lasalle.cat    parvularihorta@lasalle.cat  

 Les famílies han d’informar al centre educatiu de l’aparició del qualsevol cas de 

COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre 

educatiu davant de qualsevol incidència.  

 Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la 

temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill 

o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb el COVID-19, 

no podrà assistir al centre.  

Des de l’escola, hem concretat un Pla d’Obertura per donar resposta a aquesta possibilitat 

de retorn presencial. Oferirem a les famílies una proposta voluntària d’acompanyament i de 

tancament del curs per als alumnes d’Educació infantil i els cursos de final d’etapa (6è EP, 

4t d’ESO i 2n de Batxillerat). Aquesta proposta ens permetrà assegurar els protocols de 

seguretat i continuar l’aprenentatge telemàtic de la millor forma possible.  

1r a 2n de Batxillerat: 

L’assistència, com indiquen les directrius, és absolutament voluntària. 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 d’etapa i els dubtes que això pugui suposar. 

També serà el moment de recollir el material que encara estigui a l’escola i retornar els 

llibres de lectura que aquest curs estàvem socialitzant. 

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. 

Recordeu que per poder accedir a l’escola serà imprescindible aportar: 

o El carnet vacunal al dia. 

o Declaració responsable, degudament signat pels tutors legals (document adjunt) 

Recomanem que envieu els dos documents citats anteriorment al e-mail de la coordinadora 

de batxillerat: mpages@lasalle.cat 

Instruccions per assistir a l’escola: 

L’alumnat que desitgi assistir a l’escola haurà de portar mascareta i ser conscients que 

hauran de respectar les normes de seguretat sanitària, com ara el distanciament de dos 

metres i la rentada molt freqüent de mans.  

El professorat i la resta del personal anirà amb mascareta. 

Als accessos a l’edifici i en punts estratègics es disposarà de solució hidroalcohòlica. 

L’alumnat entrarà i sortirà de l’edifici seguint les indicacions que es marquin en cada  lloc. 

Els pares i mares no podran accedir-hi. Caldrà mantenir en tot moment la distància de 

seguretat. 
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Seguint les indicacions del PROCICAT, des del col·legi us recomanem limitar els riscos i 

ser molt curosos amb les mesures de seguretat, que sempre semblen poques, donada la 

gravetat que ha demostrat la pandèmia. 

Aquí teniu els HORARIS que hem planificat per evitar que es trobin més alumnat dels 

permès i perquè ens sigui viable a nosaltres poder controlar que es segueixen les mesures 

de protecció. 

1r i 2n de Batxillerat entraran per la porta de ferro de secretaria i aniran a les seves 

aules respectives per la porta que dona a l’escala de batxillerat.  En finalitzar sortiran 

per la porta del final del passadís de batxillerat i des d’allí per la porta del pati al carrer 

Hedilla. On cop surti l’alumne/a no podrà tornar a entrar al recinte.  

A 1r i 2n de Batxillerat es faran grups no superiors a 15 alumnes repartits 

alfabèticament per tutors. 

Dijous 18 de juny 

o de 9.00h a 10.00h: 

 1r Batx A: alumnat amb cognom des de la A fins la F, incloses. 

 1r Batx B: alumnat amb cognom des de la C fins la L, incloses. 

o de 10.30h a 11.30h: 

 1r Batx A: alumnat amb cognom des de la G fins la N, incloses. 

 1r Batx B: alumnat amb cognom des de la M fins la P (Perales). 

o de 12.00h a 13.00h: 

 1r Batx A: alumnat amb cognom des de la O fins la V, incloses. 

 1r Batx B: alumnat amb cognom des de la P (Perdigó) fins la Z, 

incloses. 

Divendres 19 de juny 

o de 9.00h a 10.00h: 

 2n Batx A: alumnat amb cognom des de la A fins la E, incloses. 

 2n Batx B: alumnat amb cognom des de la A fins la G, incloses. 

o de 10.30h a 11.30h: 

 2n Batx A: alumnat amb cognom des de la G fins la M, incloses. 

 2n Batx B: alumnat amb cognom des de la M fins la P, incloses. 

o de 12.00h a 13.00h: 

 2n Batx A: alumnat amb cognom des de la P fins la V, incloses. 

 2n Batx B: alumnat amb cognom des de la R fins la W, incloses. 

El retorn a l’escola serà força diferent a l’habitual. Les mesures sanitàries obliguen 

l’alumnat a mantenir la distància de seguretat tant a les aules com als espais 

exteriors.  
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Per fer una previsió i organitzar els espais i el personal necessari, ens cal saber l’alumnat 

que vindrà a partir del moment en que això sigui possible. Per aquest motiu, us demanem 

que ompliu el següent formulari: https://forms.gle/h7HbiDgaMWsRSdzz8 

Fins el dimecres 10 de juny teniu temps de respondre el formulari. 

Per poder tancar aquest curs de la millor manera ens cal treballar conjuntament Escola i 

família. Per aquest motiu, volem compartir amb tots vosaltres la necessitat de posar 

l’alumnat, la seva salut i la seva educació al centre de les nostres actuacions.  

Estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte a l’e-mail:  mpages@lasalle.cat 

 

Aprofitem per donar-vos les gràcies per la vostra confiança.  

Cuideu-vos molt! 

                                                                                                                                                          

Marta Pagés 

Coordinació  

Batxillerat 
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