
Benvolgudes�famílies,

Durant aquest mes de juny als instituts i escoles de Salou celebrarem els actes de
graduació per als alumnes que �nalitzen etapa� Les actuals condicions però no
permeten�realitzar-les�com�en�cursos�anteriors�

Sabem que en els últims dies s’ha generat un debat, �ns i tot mediàtic, sobre la
conveniència o no d’obrir aquests actes a les famílies� Des del propi Departament hi ha
hagut un canvi de criteri i s’ha obert la possibilitat a fer-ho allí on es donin les condicions
idònies�

Els centres de Salou, una vegada avaluada la situació del municipi, creiem que no es
donen les condicions per rebre amb seguretat i garanties les nostres famílies dins els
centres:

- L'índex de risc de la pandèmia al municipi és alt, amb una incidència acumulada de
145,58�

- Durant tot el curs escolar 2020-2021 s’han respectat els protocols de seguretat que han
mantingut�els�grups�bombolla�estancs,�seguint�rígides normes�d’higiene�

- Les famílies no han pogut, ni poden actualment, accedir als recintes escolars (inclosos
els espais exteriors) seguint els Plans d'Organització aprovats per cadascun dels consells
escolars�

- No es poden garantir les mesures d’higiene i seguretat recomanades pel Departament
per tal de poder realitzar aquests actes, com és oferir diferents accessos, separació de
2,5m2, ús de lavabos, higiene de mans, etc� sense interferir en el correcte funcionament
de�la�resta�de�grups�bombolla�i�preservar�la�seva seguretat�

Totes les mesures preses des dels centres educatius i la responsabilitat conjunta
escola-famílies, han fet que hàgim pogut mantenir les escoles obertes durant tot el curs i
que la incidència als nostres centres escolars hagi estat molt més baixa que a la resta de
la�societat�

Creiem que és la nostra responsabilitat continuar vetllant pel millor per les nostres
comunitats educatives, i realitzar aquests actes de manera interna respectant els grups
bombolla, tot i que ens hagués agradat que la situació fos diferent i poder comptar amb
vosaltres�



Us tindrem molt presents, com no podria ser d’una altra manera� Realitzarem un ampli
reportatge grà�c de l’acte perquè pugueu compartir aquest moment tan especial amb
els�vostres��lls/es�

Gràcies per la vostra implicació i col·laboració durant aquests anys que hem compartit i
heu�format�part�de�la�nostra�comunitat�educativa�

Atentament,

Equips�Directius�Centres�de�Salou


