
 
Benvolgudes famílies, 

 

Com ja sabeu, el proper dilluns dia 14 de setembre, la nostra escola torna a obrir les portes després de les vacances 

d’estiu i us volem dir que, malgrat les circumstàncies de la pandèmia, ho farem amb la màxima normalitat i 

aplicant tots els protocols que ens venen donats per part del Departament d’Educació i de les Autoritats Sanitàries 

com són el rentat de mans, prendre la temperatura, mascareta obligatòria, grups estables, etc. 

Com cada any, durant la primera setmana del curs us donarem la circular informativa amb el calendari escolar, 

les dates de les reunions de pares i altres informacions d’interès. 

Seguint les indicacions del Departament d’Educació, adjuntem el document de declaració responsable per a 

famílies d’alumnes d’educació secundària que ens ha facilitat i que heu d’omplir i retornar signat.  

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària Obligatòria i cicles formatius 

(per a alumnes menors de 18 anys) 

Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys 

El primer dia de presentació, 14 de setembre, es donaran totes les instruccions i protocols a seguir així com el 

document d’autoresponsabilitat que s’haurà d’entregar signat obligatòriament, com a molt tard, el dimarts dia 

15. És imprescindible perquè tot l’alumnat pugui començar el curs amb garanties sanitàries, ja que sense ell no 

podrem facilitar l’accés al centre. Per a totes aquelles famílies que no hagin pogut portar-lo físicament, el dilluns 

14 es lliurarà a l’alumnat una còpia en paper. 

El primer dia d’escola (dilluns 14)  serà només de presentació i, per tant, els alumnes només hauran de venir en 

aquest horari que cal respectar rigorosament : 

CURS ENTRADA SORTIDA 

1 ESO 8:30h   9:30h 

2 ESO 9:00h 10:00h 

3 ESO 10:30h 11:30h 

4 ESO 11:00h 12:00h 

1 CFGM 11:15h 12:15h 

2 CFGM 12:30h 13:30h 

 

El passat curs 2019-2020 va ser un curs marcat pel covid-19 i pel corresponent confinament, ara iniciem un curs 

2020-2021 incert. No obstant això, la nostra escola disposa de les eines necessàries per a anar-se adaptant amb 

immediatesa a totes les indicacions i canvis de protocol que ens vagin exigint les autoritats pertinents. 

 

Tant el nostre Pla de Reobertura com el Pla de Contingència per aquest curs han estat presentats a la inspecció 

del centre i estem preparats tant a nivell d’espais, de normativa, de personal i de gestió de tots els recursos de 

l’escola. 

 

 

La Direcció. 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A820.pdf

