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Barcelona, 28 de maig de 2020 

 

Benvolgudes famílies, 

 

El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, 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.  

Es prioritzarà el retorn presencial als centres de l’alumnat en situació socioeconòmica de 
major vulnerabilitat i de l’alumnat d’educació infantil els pares o mares dels quals 
necessitin del recurs de l’escola com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar. 
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.  

EDUCACIÓ INFANTIL: Alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6 anys) de 
famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar 
treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, en grups d’un màxim de 8 alumnes a 
P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i en horari de 8:45  a 12:45 hores.  

Les famílies NO podran accedir dins el recinte escolar. Una mestra els rebrà a la 
porta d’entrada i serà qui els acompanyarà a la seva aula.  

En funció del número d’alumnes així com dels espais i mestres disponibles, 
organitzarem els grups així com les franges horàries corresponents a les entrades i 
les sortides de l’escola. Aquestes s’hauran de fer de manera esglaonada i afectaran 
a l’horari. Us farem arribar la distribució horària d’entrades i sortides per a cada 
grup. 

 

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits: 

 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 positives per al 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 anteriors. 

 Calendari vacunal al dia.  

 En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà 
de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de 
referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.  

Es consideren malalties de risc per a la COVID-19:  

 Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 
ventilatori.  

 Malalties cardíaques greus.  
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 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 
tractaments immunosupressors).  

 Diabetis mal controlada.  

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

Documentació requerida per la incorporació (fer arribar abans del dimarts 2 de juny) : 

 Calendari de vacunes actualitzat (adjuntar-lo al formulari_foto)  

 Declaració responsable dels pares o tutors de l’alumne/a (ANNEX 1)  

 Declaració emesa per l'empresa d’impossibilitat de realitzar teletreball per part dels dos 
tutors/pares (adjuntar-lo al formulari)  

 Omplir el formulari següent: FORMS. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsALfWAZYDzmnuZS2fbEQNxtBrEv0U0zR3
YI067QYr3sh8iw/viewform?usp=pp_url 

 

Si teniu problemes per entrar al formulari podeu enviar un correu a: 
parvularihorta@lasalle.cat i adjuntar la documentació requerida.  

 

Agraïm per avançat la vostra comprensió i col·laboració en el compliment de totes les 
mesures indicades pel Departament d’Educació per tal de poder reprendre l’activitat 
presencial aquest mes de juny.  

Per a qualsevol tipus de dubte o consulta restem a la vostra disposició. 

Salutacions cordials i cuideu-vos molt! 

 

 

 

Marta Martínez 
Directora 
La Salle Horta 
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