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1. Alumnat: 

A partir de l’1 de juny, sempre que la zona de la Catalunya Central passi a la 

Fase 2 de desconfinament per tema de la COVID-19, les escoles podrem reobrir 

les nostres portes. 

Des de l’escola seguirem totes les mesures de seguretat que ens indiquen, tant 

el Departament d’Ensenyament com el Departament de Salut, i que per tant, 

volem minimitzar al màxim el nombre d’anades i vingudes d’alumnes al nostre 

centre. Malgrat tot, som conscients de la necessitat que tots tenim de tancar 

cicles, i per tant, volem permetre que aquells alumnes que volen venir al centre 

de forma voluntària, puguin fer-ho un dia en concret, abans del 19 de juny, 

data en què acaben oficialment les classes. 

Aquesta excepcionalitat també farà que continuarem sempre amb les classes 

on-line que hem anat fent amb els nostres alumnes, fins al dia 16 de juny. A 

partir d’aquest dia hem programat sessions de comiat i tutoria amb grups 

d’alumnes i tutors, com a màxim de 15 persones presencials al centre. 

Aquest és l’horari que hem anat fent amb els nostres alumnes de 1r d’ESO a 1r 

de Batxillerat: 

 1r d’ESO: 

 

 
 



  

 

 

 2n d’ESO: 

 

 

 3r d’ESO: 

 

 



  

 

 

 4t d’ESO: 

 

 

 1r de Batxillerat: 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

A 2n de Batxillerat sí que continuarem les classes presencials per tal que els 

alumnes puguin preparar les PAU des de l’1 de juny al 19 de juny, i 

opcionalment allargarem les classes amb ells fins al 30 de juny, data en què el 

nostre professorat agafa les vacances, de forma telemàtica. L’horari que 

seguiran al centre, amb les aules, és el següent: 

 

En blau hi ha marcades les classes online i en blanc, les que queden presencials 

al centre. 

Els alumnes de Cicles Formatius no assistiran presencialment al centre, sinó que 

continuaran les seves classes i finalització de Projecte online. 

 

 

 

 

 



  

 

 

2.PERSONAL 

S’ha enviat a tot el personal del centre una Declaració Responsable de com està 

la seva situació mèdica personal, així com la informació que ens ha 

proporcionat la Mútua del què hem de saber en relació a la tornada al nostre 

centre de treball. Adjunto ambdós documents en els annexos, com a annex1. 

Les Oficines de l’escola estaran obertes en el següent horari, però us 
recomaneu que ens truqueu si voleu venir. 
 

 matins: de dilluns a divendres de 8-15h 

 tardes: dilluns, dimecres i dijous 16-19h 

  

Tots els professors que no tenen classes presencials al centre continuaran 

desenvolupant la seva tasca fins al dia 30 de juny des de casa seva. 

3. ESPAIS I GRUPS 

L’Escola Diocesana de Navàs ha reorganitzat tots els seus espais per minimitzar 

al màxim el risc tant per al personal com per als alumnes del centre. Tota 

l’activitat lectiva es desenvoluparà a l’edifici noble de l’escola: Oficines i 

despatxos de direcció; aules 1, 2 i informàtica; Sala d’Actes; lavabos zona 

Oficines; Sala de Jocs i Sala de Professors. 

Els alumnes estaran dividits en grups de 10 alumnes per a les assignatures 

comunes i només es mouran d’aula per a les assignatures de modalitat. En el 

temps d’esbarjo o si no tenen una de les classes entre hores perquè no es 

presenten d’aquella assignatura a les PAU poden esperar a la Sala de Jocs, amb 

els espais ben delimitats de 4m2 per alumne. Els grups de 10 alumnes han estat 

dividits en ordre alfabètic. 

També s’ha fet una proposta d’horari per tal que els alumnes de 1r d’ESO a 1r 

de Batxillerat puguin venir al centre a veure i acomiadar-se dels seus tutors, 

tornar els llibres i recollir les pertinences que van deixar a les aules. A 

continuació detallo dies i grups: 

 1r d’ESO A: Aula 4 

Dimecres dia 17 en dos grups:  

 Grup 1: d’11 a 12h  

 Grup 2: de 12.15 a 13.15h 

 

 1r ESO B: Aula 8 

 Dimecres dia 17 en dos grups:  

 Grup 1: de 9 a 10h 



  

 

 

 Grup 2: de 10.15 a 11.15h 

 

 2n d’ESO A: Aula 17  

Dijous dia 18 en dos grups:  

 Grup 1: d’11 a 12h 

 Grup 2:  de 12.15 a 13.15h  

 

 2n d’ESO B: Aula 18 

Dijous dia 18 en dos grups: 

 Grup 1: de 9 a 10h 

 Grup 2: de 10.15 a 11.15h  

 

 3r ESO A: Aula 13 

 Dijous dia 18 en dos grups: 

 Grup 1: de 9.10 a 10.10h 

 Grup 2: de 10.25 a 11.25h  

 

 3r ESO B: Aula 14 

Dijous dia 18 en dos grups: 

 Grup 1: de 10.20 a 11.20h 

 Grup 2: d’11.45 a 12.45h  

 

 4t ESO A: Aula 16 

- Dimecres dia 3 de juny (Projecte de Recerca) de 8 a 9h 
- Dimecres dia 3 de juny (Projecte de Recerca) de 9 a 10h 
- Dimecres 10 de juny (1r grup tutoria) de 8.45 a 9.45h 
- Dimecres 17 de juny (2n grup tutoria) de 9.50 a 10.50h 

 
 4t ESO B: Aula 21 
- Dimecres dia 3 de juny (Projecte de Recerca) de 8.10 a 9.10h 
- Dimecres dia 3 de juny (Projecte de Recerca) de 9.15 a 10.15h 
- Dimecres 10 de juny (1r grup tutoria) de 8.50 a 9.50h 

- Dimecres 17 de juny (2n grup tutoria) de 9.55 a 10.55h 

 

 1r de Batxillerat Humanisticosocial: Aula 19 
Divendres dia 19. En dos grups: 

 Grup 1: d’11 a 12h 
 Grup 2: de 12.15 a 13.15h 

 

 1r de Batxillerat Cientificotecnològic: Aula 20 
Divendres dia 19. En dos grups 

 Grup 1 de 9 a 10h 
 Grup 2: de 10.15 a 11.15h 



  

 

 

No podrà venir cap alumne que no hagi signat ell mateix, o la seva família si és 

menor d’edat, la Declaració Responsable en relació a la COVID-19. Aquest 

document s’haurà d’enviar fotografiat o escanejat (però prèviament signat) a 

l’adreça edn@edn.cat. No s’admetrà cap alumne que no enviï aquest document. 

(el model és el proporcionat pel Departament d’Ensenyament). L’adjunto a 

l’annex 2. 

El carnet de vacunes ha d’estar al dia de dosis i temporització. 

Els alumnes no poden deixar res als calaixos ni compartir el material entre ells. 
En el cas de l’ESO, el dia de tancament de curs que viuran amb el seu 
tutor/tutora és el dia que aprofitarem per recollir els llibres de curs. Aquest 
any, més que mai, hem de seguir les indicacions que us marquem per evitar 
possibles problemes: Tots els llibres de l’alumne han d’estar dins una bossa de 
plàstic amb el nom de l’alumne clarament indicat. Nosaltres durant l’estiu 

reorganitzarem tot el material i el netejarem de qualsevol possible virus. 

4. Fluxos de circulació 

Els alumnes de 2n de Batxillerat entraran per la porta principal i pujaran per la 

banda senyalitzada a les escales cap a les seves aules. En sortir de classe 

baixaran per l’escala contrària. 

Quan els alumnes arribin al centre el professor de 1a hora els esperarà al 

vestíbul del centre amb gel hidroalcohòlic per tal que els alumnes puguin 

desinfectar-se les mans i pujar a les aules individualment, ja que aquestes 

estaran obertes. 

Els alumnes de 1r d’ESO a 1r de Batxillerat aniran a les seves aules. Això vol dir 

travessar el pati i pujar a les aules del 1r pis per l’escala de mà dreta de l’edifici. 

Els alumnes esperaran per entrar al vestíbul del centre, on hi haurà el seu tutor, 

i llavors aniran a l’escala i pujaran amb ell fins a l’aula. En acabar la tutoria el 

tutor tornarà a acompanyar-los a la sortida de l’escola baixant per l’escala 

esquerra. 

Els alumnes no han de portar mascaretes per a les classes, però sí que les 

reclamarem com a ús obligatori per a passadissos i espais d’entrada al centre. 

Nosaltres facilitarem salvaorelles. 

Demanem que els alumnes portin a la seva bossa gel hidroalcohòlic i que el 

facin servir mentre estiguin al centre. Nosaltres en proporcionarem, però ja 

sabeu que la higiene és un dels factors més importants per evitar la propagació 

del virus. 

Si un alumne/a ve acompanyat de la seva família, aquesta no podrà accedir a 

l’escola. 

mailto:edn@edn.cat


  

 

 

Si alguna família vol fer reunió al centre amb el tutor o tutora del seu fill/a, pot 
demanar-la-hi directament. La tutoria es podrà realitzar per videoconferència o 
excepcionalment de forma presencial al centre. 
 

5. Patis 
Es preveu un únic descans de 15 minuts a les 12.00h. 

Els alumnes poden sortir del centre o quedar-se a la Sala de Jocs, sempre 

mantenint les distàncies establertes. A l’hora de tornar a classe, el professor 

que tingui el grup, els esperarà al vestíbul del centre amb el gel hidroalcohòlic. 

No hi haurà servei de bar, per tant, els alumnes han de portar aigua o el 

menjar que puguin necessitar per a ús individual, sense compartir-lo. 

6. Transport Escolar 
L’empresa de transports recollirà només els alumnes de 2n de Batxillerat perquè 

són els que tenen un horari i uns dies regulars. 

L’empresa complirà la normativa de no ocupar més d’un 50% de la 

disponibilitat de l’autocar. 

Els alumnes han de portar mascareta i pujar per la porta del darrera. 

Els alumnes sortiran de Sallent a les 9.45h i passaran per Balsareny a les 9.50 

per tal d’arribar al centre 5 minuts abans de les 10. 

A la tornada els alumnes sortiran del centre a les 12.00h. 

 


