
 Institut Antoni Pous i Argila

Benvolgudes famílies i alumnat,

Avui el Departament d’Educació ens ha enviat un comunicat informant que es preveu
una evolució de la pandèmia no gaire favorable per després de les vacances de
Nadal. I per això, conjuntament amb el Departament de Salut, han previst diverses
mesures perquè els centres educatius continuïn mantenint les màximes condicions
de seguretat i prevenció. 

En aquest sentit, s'ha previst que l'  inici de les activitats lectives després de les
vacances s'endarrereix fins al dilluns 11 de gener. El Govern aprovarà la disposició
normativa  per  fer  efectiva  la  modificació  del  calendari  escolar  el  proper  22  de
desembre.

A més d’això,  tal  com esmentàvem a la  darrera carta,  el  nostre institut  és un dels 7
centres  de tot  Catalunya que el  proper  mes de gener  participarà  al  Projecte d’
Escoles sentinella pel monitoratge i avaluació de la infecció SARS-COV-2. ES
tracta d’un projecte participatiu que depèn dels Departaments de salut i d’Educació,
en el qual col·laboren entitats de reconegut prestigi en l’àmbit de la recerca de la
salut, i que té l’ objectiu d’estudiar els determinants de transmissió del virus SARS-
CoV2 en medi escolar i contribuir a millorar les intervencions de prevenció i control a
la comunitat educativa. Avui mateix, un equip de coordinadors ens l’ha presentat,
tant a l’equip humà que treballem a l’ institut com al consell escolar. Està previst que
ens enviïn material informatiu que us anirem fent arribar.

Us  agraïm  sincerament  la  comprensió  i  empatia  pels  canvis  que  la  situació  de
pandèmia ens imposa, i us desitgem unes bones festes.

Cordialment,

L’Equip directiu.

Manlleu, 16 de desembre del 2020.
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