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Benvolgudes famílies, 

El proper 14 de setembre iniciem el curs 2020-21, amb moltes incerteses però també amb 

molta il·lusió per fer front a aquest gran repte que se’ns presenta; amb l’objectiu final de 

donar una educació de qualitat als vostres fills i filles i adaptant-nos  a les noves situacions que 

ens puguem trobar. El començarem de manera totalment presencial amb totes les mesures 

sanitàries que ens marca el Departament d’Educació  i amb tots els protocols per poder actuar 

de manera immediata en el cas que es presenti un cas. 

L’ús de la mascareta serà obligatori a tot el centre, els alumnes l’hauran de portar de casa. 

Abans d’entrar al centre, ens haurem de rentar les mans amb solució hidroalcohòlica i es 

mirarà la temperatura a tot l’alumnat.  

Per aquest primer dia els alumnes només han de portar estoig i carpesà. Des del centre els hi 

donarem diferent documentació per omplir per part de les famílies. 

El dia 14 de setembre tots els alumnes CFGM començarem a les 8h del matí.   

El dia 15 de setembre tots els alumnes de CFGS començarem a les 9,30 del matí. 

L’horari del dia 14 serà de 8 del matí a les 13,30 hores, per tots els CFGM. Durant tot el matí 

es mostraran les instal·lacions i s’explicaran totes les mesures especials que hi haurà a 

l’edifici de l’Escola d’Hostaleria, al mateix temps de poder conèixer la resta de professorat. 

El primer dia no es dinarà a l’escola i no es realitzaran les classes pràctiques. 

El dia 15,  els alumnes de CFGM començaran amb normalitat les seves classes i els alumnes 

de CFGS faran les presentacions amb el tutor i resta de professors. 

El dia 10 de setembre es penjaran els horaris dels alumnes i de cada cicle formatiu a la web 

del centre, per tal de poder saber per on hauran d’entrar els alumnes a partir del dia 15 de 

setembre. 

Us informem que probablement als alumnes de primer no els hi haurà arribat el maletí 

d’eines o l’uniforme, per aquest motiu des de l’escola es facilitarà material per poder 

realitzar les pràctiques. 

Als alumnes de cicles formatius, els tutors/es els esperaran a fora del centre amb un rètol 

(pàrquing de l’Escola d’Hostaleria). 

Totes les informacions actualitzades les trobareu a la pàgina web del centre. 

 www.olivargran.cat  

Restem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió. 

Salut i bon inici de curs. 

Equip Directiu. 

http://www.olivargran.cat/

