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Benvolgudes i benvolguts, 
 
A partir del tres d’agost, tanquem per vacances! 
 
Durant el mes de juliol hem pogut avançar en la redacció del Pla de reobertura i el Pla digital que hauran 
de definir les pautes del nou curs 20/21. Us ho exposarem àmpliament a partir del dimarts 1 de 
setembre on esperem reprendre el proper curs de manera presencial. 
 
El passat curs 2019-20 ha estat marcat per la Covid-19 i la pandèmia que se n’ha derivat. Hem après tota 
una nova terminologia i hem superat un tercer trimestre i avaluació en confinament inèdits fins ara. Ens 
hem adaptat als nous reptes que la situació ens ha obligat a plantejar-nos i hem reforçat els nostres 
vincles com a comunitat educativa. 
 
Però la normativa del PROCICAT es manté i davant la situació canviant no sabem quines noves 
circumstàncies haurem d’afrontar a partir del 14 de setembre.  
 
El nostre principal objectiu és preservar al màxim la seguretat sanitària de la nostra comunitat educativa 
i tots els esforços organitzatius s’han abocat a poder dissenyar i planificar un curs 20/21 que ens 
garanteixi el màxim de tranquil·litat i benestar professionals. 
 
De moment, ens toca descansar i aprofitar per gaudir de l’estiu en la mesura que ens sigui possible. 
Creiem  que totes les experiències virtuals que hem compartit han de donar pas a una merescuda 
desconnexió digital. Us aconsellem una lectura d’estiu que també us adjuntem amb el calendari d’inici 
de curs: Orientacions per facilitar la desconnexió digital en l’entorn professional i personal. 
Desconnectar per ser més conscients i guanyar en resultats. 
 
Com sempre, apel·lem a l’esperit Leonardo que continuem construint curs rere curs i que ara també s’ha 
incorporat a l’entorn digital. A través de la nostra gestió ens agradaria aconseguir que us sentiu part 
activa del nostre projecte educatiu. Dins del Leonardo,  tothom hi té cabuda i, des de cada singularitat, 
hem d’aconseguir reforçar la nostra capacitat transformadora i superar les adversitats a través de la força 
i complicitat del nostre claustre. 
 
Som un professorat optimista i amb ganes de fer de l’educació un bé comú, sigui quina sigui la situació 
que haguem d’afrontar. A desgrat de la nova normativa Covid-19, haurem de fer un esforç per preservar 
els espais per a la convivència que ens permeten superar les dificultats i ens enforteixen com a col·lectiu 
i com a centre. 
 
Us esperem el proper 1 de setembre amb aquest nou ànim renovat que ens caracteritza. De moment, us 
enviem una forta abraçada virtual i us desitgem de tot cor unes molt bones vacances d’estiu! 
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