
 
 
Benvolgudes famílies; 
 
Des de l’equip directiu ens agradaria poder fer una reunió amb vosaltres per explicar-vos el Pla d’obertura i                  
organització pel curs 2020-2021. 
L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 va implicar l’aplicació de mesures que han cercat contenir                
la transmissió del virus a través de la reducció de les interaccions socials, entre elles el tancament                 
d’escoles. L’actual evolució de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a l’educació i a la                   
protecció de l’infant fan que l’obertura amb la màxima normalitat possible dels centres educatius sigui una                
prioritat. 
Malgrat això, es fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que canvien de manera               
notable el funcionament del sistema educatiu. Cal que responsables, famílies, persones educadores i la              
resta de personal dels centres docents ens involucrem i ens comprometem per a garantir els dos grans                 
pilars de la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. 
Ens agradaria poder compartir amb vosaltres, durant els primers dies de setembre, el pla que hem elaborat                 
i que pretén establir les bases per tal de que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes                   
garanties, buscant l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta                 
gestió de la pandèmia i el dret de tots els alumnes a una educació de qualitat. 
En una societat amb grans incerteses, cal que el nostre institut escola pugui treballar amb la màxima                 
normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge aplicant les mesures sanitàries de protecció. 

- Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions                
d'equitat. 

- L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les              
instruccions  i garantint la funció social de l’educació. 

- El centre educatiu ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 
- A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions de contribuir al                

control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes. 
 
Per aquest motiu enguany les reunions d’inici de curs, es faran abans. Us convoquem a fer aquestes                 
reunions presencials al pati de l’escola on aprofitarem l’avinantesa de presentar-nos com equip directiu              
nou, explicar-vos les novetats d’enguany, el pla d’obertura i l’organització del centre. Després farem              
reunions per grup classe on podreu conèixer les vostres tutores o tutors. 
 

P4 i P5: 4 de setembre 
A les 17h P4 
A les 18h P5 
 

1r, 2n i 3r: 7 de setembre 
A les 17h 1r 
A les 18h 2n 
A les 19h 3r 

P3,1r i 2n ESO: 8 de setembre 
A les 17h P3 A 
A les 18h P3 B 
A les 19h 1r i 2n ESO 

4t, 5è i 6è: 9 de setembre 
A les 17h 4t 
A les 18h 5è 
A les 19h 6è 

 
És molt important l’assistència de només 1 membre de cada família per reduir el número de persones,                 
que vingueu amb mascareta i mantingueu les distàncies de seguretat. 
Abans d’acomiadar-vos i desitjar-vos molt bon estiu només ens queda aplaudir l’esforç que alumnat i               
famílies heu fet durant aquest confinament i dir-vos que l’Equip docent de l’IE Pla de l’Avellà tenim moltes                  
ganes de retrobar-nos molt aviat. 
 
Equip Directiu,  

Cabrera de Mar, 24 de juliol de 2020 
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