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Benvolgudes famílies,  

A partir del proper dilluns 1 de juny, després de dotze setmanes de tancament a causa de la 

Pandèmia del Covid-19, l’Institut Olivar Gran obrirà les seves portes. Ho farà de manera 

LIMITADA i PARCIAL.  

El Pla d’obertura del centre, publicat a la pàgina web de l’institut, estableix les pautes 

d’organització i atenció presencial a l’alumnat fins a la finalització del curs escolar. S’ha 

confeccionat a partir de les INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA 

DELS CENTRES EDUCATIUS (Per al desplegament del PLA D’OBERTURA DE CENTRES 

EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I 

PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL CURS 

2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020). Compta amb el vistiplau de 

la Inspecció Educativa del centre.  

S’ha elaborat tenint en compte les singularitats i el context del nostre centre, garantint les 

mesures de seguretat i higiene necessàries i proposant un model d’atenció, orientació i 

acompanyament individualitzat de l’alumnat que així ho sol·liciti.  

No hi haurà servei de transport escolar.  

L’atenció educativa es realitzarà de manera gradual als diferents nivells educatius durant el mes 

de juny tal i com estableix el Pla, en dates i franges horàries concretes. L’assistència de 

l’alumnat a les activitats serà voluntària.  Els alumnes que assisteixin a l’Institut hauran de portar 

la declaració responsable, signada pels pares o tutors, confirmant que compleixen els requisits 

per poder assistir al centre.  

Es compliran de forma estricta els horaris d’entrada a les activitats presencials programades. 

Els tutors i tutores dels diferents grups convocaran als alumnes per assistir a aquestes activitats. 

Per a qualsevol consulta o concertació de cita prèvia, l’institut estarà obert a partir de l’1 de juny, 

de dilluns a divendres, entre les 9.00 i les 13.30 h.  

Us volem agrair la vostra implicació, comprensió i col·laboració durant tot aquest període 

d’excepcionalitat. A nivell escolar, tot aquest temps ens ha servit per aprendre i aprofundir en 

la utilització de recursos, metodologies, noves maneres d’organitzar-nos, relacionar-nos i 

comunicar-nos amb alumnes i famílies. Un aprenentatge que ens ha d’ajudar a poder afrontar, 

amb el vostre ajut, els reptes que suposarà la tornada a una nova normalitat i l’inici del proper 

curs escolar el mes de setembre.  

Us demanem que estigueu atents a les informacions i novetats que vagin apareixent a la nostra 

pàgina web, comunicats que aneu rebent als vostres correus electrònics i notícies puntuals que 

anirem publicant a través de les xarxes socials.  

Tot desitjant que us trobeu bé, rebeu una cordial salutació. 

Rafa González 
Director 


