
 

 
Benvolgudes famílies, 

 

En els darrers dies hem estat treballant en les diferents instruccions que ens arriben des               

del Departament d'Educació per adaptar-les a la realitat de la nostra escola. Les             

indicacions que estem rebent són molt variables i ens obliguen a fer canvis constants.  

 

La nostra voluntat és acompanyar-vos d’acord amb les instruccions que preveu el            

Departament d’Educació a partir que la ciutat de Barcelona entri a la Fase 2 de               

desconfinament. 

 

La continuïtat del curs es farà en tot cas de manera telemàtica fins a la seva finalització                 

el pròxim 19 de juny, amb la possibilitat d’un retorn voluntari a les aules en aquests                

supòsits: 

 

1) Atenció de l’alumnat d’Infantil per a les famílies que necessitin conciliació per            

motius laborals (caldrà acreditar-ho amb el certificat d’empresa). 

2) L’alumnat que finalitza etapa (6è de Primària i 4t d’ESO) per tal de donar              

suport a la finalització d’aquesta.  

3) La resta de l’alumnat que ho sol·liciti, i sempre amb cita prèvia, pot demanar              

un acompanyament tutorial individual contactant amb nosaltres al telèfon de          

l’escola 933.596.181. 

 

Per fer una previsió i organitzar els espais i el professorat, necessitem saber l’alumnat que               

vindrà a l’escola aquest mes de juny, a partir del moment en què això sigui possible. 

 

Les famílies de l’alumnat d’Infantil ja heu rebut una trucada per part de la secretaria de                

l’escola en què ens heu manifestat la vostra intenció de no portar als vostres fills i filles a                  

l’escola durant aquests dies del mes de juny.  

 

Les famílies de 6è de Primària i de 4t d’ESO rebreu la trucada de consulta per part de                  

l’escola durant aquesta setmana.  

 



 

 

Per a aquest retorn s’han de garantir les condicions de salut de tota la comunitat               

educativa d’acord amb les exigències de l’autoritat sanitària. Per aquest motiu, al web             

tindreu publicat el Pla de Reobertura de la nostra escola (informat prèviament al Consell              

Escolar) que recull les mesures sanitàries i d’organització. A més a més, serà obligatori              

que signeu aquesta declaració responsable.  

Declaració Responsable Famílies d'Infantil  

Declaració Responsable Famílies Primària, Secundària i PFI 

 

La nostra idea és continuar de forma telemàtica com hem anat treballant aquesta tercera              

avaluació i convocar-vos de forma individual en una trobada virtual o telefònica per fer un               

comentari de les notes i del curs de forma personalitzada amb el tutor/a del vostre fill/a. 

 

Pel que fa a la recollida del material que l'alumnat pugui tenir a l’escola, us informarem un                 

cop acabat el curs de com l’organitzarem.  

 

Per qualsevol dubte que tingueu, estem a la vostra disposició. 

 

Aprofitem per donar-vos les gràcies des de l’escola per la vostra confiança i compromís              

amb el nostre projecte.  

 

Una abraçada! 

 

 

 

Barcelona, 3 de juny del 2020 

 

 

Equip Directiu 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1YuySLxsXwhTxM-3Vy-2NbB-Kbz20OA6KnAW_02pLhiU
https://drive.google.com/open?id=1rEVZwcTYs9sKRoQCCcN6Qgl79JOazCAdkew6VW8HLp0

