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Benvolgudes famílies, 

És un plaer dirigir-me a vosaltres per convidar-vos a assistir a les jornades de portes obertes de 

l’Institut Serrallarga.  

Aquest curs, a causa de les restriccions derivades de la pandèmia, les jornades tindran un format 

diferent, però estem segurs que podran complir amb l’objectiu de mostrar-vos com és el nostre 

centre i que el fa diferent. 

Per a aquells que tingueu la possibilitat d’assistir de manera presencial, tindreu l’oportunitat de 

veure l’institut i fer una reunió amb l’equip directiu el dissabte dia 6 de març.  

Aquestes visites estan pensades perquè assisteixi un pare o mare per família, ja que el Departament 

d’Educació ha establert un màxim de 10 persones per grup. Els alumnes rebran tota la informació 

per conèixer el centre per altres vies. 

Per una altra banda, també realitzarem una sèrie de reunions virtuals pensades per a aquelles 

famílies que no puguin venir al centre o que ja el coneguin. Les sessions virtuals es realitzaran el 

dilluns dia 8 de març en horari de tarda (a partir de les 17.00 h). 

Aquestes sessions telemàtiques estaran limitades a un màxim de 25 famílies cadascuna, ja que 

considerem que un nombre superior de participants faria molt difícil una interlocució fluida. 

Tant les sessions presencials com les telemàtiques requereixen que us inscriviu. Per fer-ho, podeu 

trucar o enviar un WhatsApp al número 634762115 indicant si voleu participar de manera 

presencial o telemàtica, el vostre nom, telèfon de contacte i l’escola del vostre fill o filla. Un cop 

feta la sol·licitud, rebreu un correu on us indicarem l’hora assignada i, si correspon, l’enllaç per la 

reunió. 

Visitar un centre educatiu és sempre una experiència enriquidora. Tot i les particularitats de la 

situació que estem vivint, estem convençuts que dedicar una estona a parlar d’educació, a conèixer 

projectes escolars i a reflexionar sobre els canvis que comporta el pas a secundària us serà d’ajuda 

a l’hora de realitzar una tria tan important. 

 

Esperant trobar-nos ben aviat, rebeu una salutació. 

 

 

Rubén Fernández Carvajal 

Director 


