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Badalona, 3 de setembre de 2020 

 

 

Benvolgudes famílies, 

Primer de tot desitgem que tots estigueu bé i que aquest estiu hagi estat un temps de vacances i 

de compartir bons moments en família.  

D’aquí a pocs dies iniciarem el curs escolar 2020-2021 a la nostra escola dintre de la situació 

social complexa que estem vivint; i obrirem les portes als vostres fills i filles el dia 14 de 

setembre. 

Tenim moltes ganes de tornar a obrir l’escola per retrobar-nos i reprendre l’activitat educativa 

de manera presencial.  

Durant l’estiu s’han succeït normatives, informacions, documents oficials, resolucions 

transitòries, etc... que ens han tingut en alerta i havent d’adaptar contínuament la planificació del 

curs, però hem abordat el camí esperançats i sempre pensant en els nostres alumnes. 

Des de l’escola us volem transmetre un missatge de tranquil·litat i confiança. Estem treballant 

de valent perquè, tot i la situació complexa que estem vivint, el nostre alumnat estigui atès el 

millor possible i amb les garanties de seguretat que es requereixen. 

Som conscients del repte que la COVID-19 representa per a tots i, de manera especial, per 

a l’escola i assumim amb responsabilitat la normativa que cal complir i fer complir. 

Mesures d’higiene i protecció per als alumnes i per a TOTS els membres de la comunitat 

educativa. Aquesta responsabilitat la compartim amb vosaltres, la família, per a que ens 

recolzem mútuament.  L’escola i les nostres cases han de ser espais més segurs. 

Durant aquest estiu l’Equip Directiu ha estat redactant el Pla d’organització de centre pel curs 

2020-2021 i que, a dia d’avui, estem tornant a retocar, tenint en compte les últimes 

recomanacions del Departament. 

Aquest pla ha estat elaborat, tenint en compte les recomanacions del Departament 

d’Ensenyament, així com amb sanitat, i els recursos de que disposa el centre i ha estat 

consensuat amb la inspecció educativa. 

El divendres 4 de setembre serà aprovat pel Consell Escolar i estarà disponible a la pàgina web 

de l’escola i a la plataforma, de manera que tota persona que estigui interessada podrà consultar 

el seu contingut, del que us explicarem els punts més importants a les reunions d’inici de curs. 

Així mateix, teniu també disponible a la web el calendari de les reunions d’inici de curs, que per 

normativa seran totes virtuals i també trobareu les instruccions sobre les entrades i sortides dels 

alumnes al centre escolar i tota la informació referent a la venda de llibres i xandalls. 
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Igualment, trobareu a la plataforma la Declaració responsable en relació a la situació de 

pandèmia generada per la COVID-19. Cal que la signeu i torneu la contesta abans del 14 de 

setembre. Cal omplir una declaració per a cada un dels fills/filles. 

 

Amb la confiança que dona saber que anem junts en aquest camí us desitjo un bon curs. 

Cordialment, 

Sílvia Rosa Sempere 

Directora General 


