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Benvolgudes famílies i alumnes, 

El curs que hem tancat i el curs que comença formaran part sempre de la nostra memòria 

perquè hem estat colpits per aquesta pandèmia que tant ens ha afectat emocionalment. 

Hem hagut d’aprendre, a contrapeu des de noves formes de treball i de relació amb les 

persones, això ens ha permès reflexionar, repensar i refer-nos per a enfrontar-nos a la nova 

realitat. 

Hem estat treballant per posar en pràctica totes les mesures que permetin l’inici del curs 

2020-2021 de manera presencial i segura, tot adaptant-nos a la situació sanitària actual 

derivada de la pandèmia per Covid-19. El meu objectiu, com a Directora de l’INS Gallecs, 

serà preservar i garantir l’accés a l’educació dels vostres fills i de les vostres filles, i alhora, 

protegir i tenir cura de la salut de tota la comunitat educativa. 

Vull demanar-vos tota la confiança, col·laboració i comprensió en aquesta etapa que s’obre, 

plena d’expectatives, reptes i preguntes. Vull demanar-vos també la vostra coresponsabilitat, 

perquè sereu una peça clau per fer pedagogia de les mesures sanitàries adients a cada 

moment segons les indicacions del Departament de Salut. 

Sóc conscient que no serà un curs fàcil però entre tots i totes farem possible que el curs 

avanci i s’acompleixin els objectius educatius i pedagògics. 

El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre per a l’ESO, el Batxillerat i 

per als Cicles Formatius de Grau Mitjà. Als Cicles Formatius de Grau Superior les classes 

començaran de manera presencial el 21 de setembre. 

 

En el marc d’acollida del curs 2020-2021 es duran a terme activitats d’acompanyament i 

suport emocional. El Pla d’Acollida estableix reunions d’inici de curs per a les famílies 

d’ESO, Batxillerat i Grau Mitjà, que es faran de forma telemàtica. 

 

La difusió de totes les activitats educatives que es realitzin al centre i totes les informacions i 

continguts relacionats amb l’Institut Gallecs es farà des de la nostra pàgina web:           

https://agora.xtec.cat/iesgallecs/ 

 

Cordialment, 
 
 
Flora Vázquez Pampín  
 
Directora Institut Gallecs 
 
 
Mollet del Vallès, 4 de setembre de 2020 

https://agora.xtec.cat/iesgallecs/

