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Benvolgudes famílies, 

 

Ens posem en contacte amb vosaltres seguint les instruccions del pla de desescalada i 
obertura de centres educatius en Fase 2 per tal d’informar
consideracions que seran del vostre interès:

· Les activitats lectives, de caràcter tutorial o de preparació a les PAU 
continuaran de forma telemàtica fins a final de curs
lectives, ni s’avançarà temari de cap altra manera.
 

· Qualsevol família que necessiti recollir material o que precisi una atenció 
tutorial de caire presencial, podrà venir al centre mitjançant la petició de cita 
prèvia a través de l’aplicatiu.
 

· Donat que totes les activitats són telemàtiques, es demana a qualsevol alu
que encara tingui dificultats de connexió o que requereixi d’alguna actuació 
presencial es posi en contacte amb nosaltres 
coordinar la seva presència. 

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. Serà obl
progenitors ompliu i signeu una declaració responsable per poder assistir a l’escola per 
certificar que el vostre fill/a compleix els requisits (la podeu sol·licitar a través de 
l’aplicatiu).  

Si l’alumne és major d’edat, caldrà que ompli u
podreu demanar a través de l’aplicació corresponent. 

Els alumnes que es reincorporin han de reunir els requisits imprescindibles per poder 
assistir al centre que trobareu al següent enllaç del nostre web. Desitgem que es p
avançar a les fases de la desescalada per poder organitzar diferents torns durant la 
setmana del 22 de juny per tal que l’alumnat pugui venir de manera presencial a 
recollir les notes, el material que pugui tenir a les taquilles i retornar tot allò qu
ser retornat al centre. Ja us n’anirem informant puntualment. 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració en tot aquest difícil procés, 

 

Rebeu una cordial salutació,
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