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Benvolgudes famílies,  

 

Us escrivim breument a raó de les preguntes i neguits que ens heu transmès amb relació al Pla                  

d’Organització de l’escola per aquest curs 20-21.  

 

Som conscients que la situació actual comporta moltes incerteses i per això us convoquem a una                

reunió virtual  per resoldre els vostres dubtes i neguits. 

 

La dinàmica que us proposem és la següent: us compartim novament el Pla d’Organització              

provisional (aprovat pel Consell Escolar en data 16 de juliol de 2020) per tal que li feu una lectura                   

amb profunditat. Creiem que molts dels dubtes poden tenir resposta en aquest document.  

 

Aquest Pla va ser elaborat per equip directiu durant el mes de juliol amb les               

indicacions/instruccions que el Departament d’Educació va fer arribar a les escoles en aquell             

moment. Avui dia tenim noves instruccions (com per exemple l’ús de la mascareta obligatòria a               

partir dels 6 anys) que ens han portat a fer una modificació del Pla en diferents aspectes. Aquesta                  

modificació està pendent de ser validada per Inspecció Educativa i presentada la setmana vinent              

al Consell Escolar (motiu pel qual no us ho podem compartir encara).  

 

Un cop feta la lectura, us convidem que anoteu aquelles qüestions que no queden clares i que les                  

feu arribar al vostre delegat o delegada de classe.  

 

Durant les reunions virtuals us resoldrem totes aquelles preguntes que ens heu fet arribar. 

 

L’horari de les reunions telemàtiques seran els següents: 

 

1. Infantil: de 15 h a 15:45 h  

2. Cicle Inicial Primària: de 15:45 h a 16:30 h 
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3. Cicle Mitjà Primària: de 16:30 h a 17:15 h 

4. Cicle Superior Primària: de 17:15 h 18 h 

5. Secundària: de 18 h a 18:45 h 

 

L’enllaç per accedir a la videotrucada que us compartim a continuació és el mateix per a tothom. 

 

meet.google.com/him-qpck-udw 
 

Així doncs, us demanem puntualitat i comprensió per respectar i donar espai a totes les famílies                

de l’escola.  

 

Gràcies pel vostre temps, 

 

Equip Directiu 
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