
 

 
 
Benvolgudes famílies, 

Us comuniquem que d’acord amb Pla d’actuació́ per al curs 2020-2021 per a 
centres educatius en el marc de la pandèmia el nostre centre subscriu els punts 
següents:  

• Sobre salut 

o La salut dels alumnes , docents i altres persones treballadores dels 
centres educatius és una prioritat per als Departaments d’Educació 
i de Salut.  

o Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió́ del virus 
i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.  

• Sobre equitat  

o El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els 
diferents grups de població́. 

o Les persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, 
n’han patit -o n’estan patint- les conseqüències d’una manera més 
acusada.  

o L’assistència als centres permet una socialització́ dels infants i 
adolescents que té un gran valor.  

o El tancament de les escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva 
existent entre alumnes.  

o L‘afrontament de la pandèmia ha requerit la discontinuació́ d’uns 
serveis presencials d’atenció́ a les dificultats d’aprenentatge i 
desenvolupament.  

Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a 
la seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.  

• Sobre vigència 

o Les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 
2020-21 i en coherència amb la realitat dels centres educatius del 
seu entorn. El marc que es proposa ha de ser fàcilment adaptable 
si es canvia el context epidemiològic.  

D’acord amb el Pla d’actuació es proposa l’organització entorn a grups de 
convivència i socialització molt estables. El seu principal valor és la facilitat que 
dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una 
identificació́ i gestió́ precoç̧ dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups 
estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix 
la socialització́ de les persones que l’integren. Poden formar part d’aquest grup 
estable altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació́ inclusiva si la 
major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un 



 

 
 
professional o una professional de suport educatiu només pot formar part d’un 
únic grup estable.  

Per mantenir al màxim aquest entorn de convivència i socialització molt estables 
a l’hora d’escollir el material prioritari per a l’alumnat hem considerat el següent: 

• Evitar al màxim el desplaçament de l’alumnat per les dependències del 
centre. 

• Evitar al màxim formar grups amb alumnat de diferents grups estables. 

• Preparar-nos per a un rebrot de la pandèmia que ens pugui retornar a un 
període de confinament com el que hem sofert. 

És en aquest context en què, des de la direcció, demanem un gran esforç als 
docents i a les famílies consistent a: 

• Professorat 

o Elaborar i aprofitar al màxim els recursos educatius a les xarxes 
per facilitar contingut digital a l’alumnat. 

o Minimitzar l’ús del llibre en paper i justificar la seva necessitat. 

• Famílies 

o Adquirir els dispositius tipus ordinador portàtil perquè els seus fills 
i filles en puguin disposar des del primer dia de curs. 

o Comprar el material digital que faciliti el seguiment de les classes 
a l’institut i en cas de força major al domicili. 

Amb tot el que hem exposat anteriorment l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t de l’ESO 
a partir del dia 15 de setembre de 2020 haurà d’assistir al centre amb el dispositiu 
i material següent: 

• Ordinador personal. 

• Llicències digitals de les matèries de Llengua Catalana, Llengua 
Castellana, Llengua Anglesa i Matemàtiques. 

S'ha prioritzat, per tant, que les famílies puguin gaudir d’un estalvi 
important que els ajudi en la compra, o actualització d'un ordinador, atès 
que només hauran de comprar una petita quantitat de llicències digitals 
(quatre matèries en total). 

L’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat a partir del dia 15 de setembre de 2020 
haurà d’assistir al centre amb el dispositiu i material següent: 

• Llibres de text i material digital corresponents a les matèries del Batxillerat. 

• Recomanable ordinador personal. 



 

 
 
Adquisició de material digital i dispositius 

L’alumnat pot adquirir el material digital i, d’altres, mitjançant l’empresa de 
reutilització de llibres Iddink* amb col·laboració de l’AMPA. 

Pel que fa a l’empresa Iddink, aquesta proposa a les famílies interessades en la 
compra de dispositius i llicències digitals el següent: 

• La compra del dispositiu ordinador portàtil a terminis mitjançant crèdit de 
baix cost finançat en una entitat bancària**. 

• La reutilització de llibres, en cas de BAT. 

• Facilitació d’una plataforma digital que integra totes les llicències 
adquirides en un sol usuari així com altres continguts digitals. 

* O, a la seva llibreria o botiga d’informàtica de confiança. 

**En el moment de fer l’operació es concretaran exactament les condicions. 

RECORDEU 

És imprescindible que en iniciar-se el curs 2020-21 l’alumnat de l’ESO disposi i 
porti al centre el seu portàtil o Chromebook. En el cas de BAT és recomanable 

tenir un dispositiu a requeriment de les matèries. 

Des de la direcció del centre entenem que la situació és complicada, però pitjor 
ha estat el confinament. Ara és el moment d’avançar-nos i posar en marxa 
accions que anteriorment ja ens havíem proposat i que ens ajudaran a portar 
millor el curs vinent dins d’un entorn de convivència més estable i controlat i, a 
més a més, estarem en condicions d’afrontar una crisi  perquè l’alumnat 
disposarà de material i d’eines que durant l’últim trimestre del curs 2019-20 hem 
anat improvisant. 

Cordialment, 

 

 

Andreu Blaya 

Director 

 

 
 


