
Curs 2020-2021

Estimades famílies,

Malauradament us informem que, després de rebre les respostes a la nostra petició de poder fer
els festivals de final de curs i les graduacions oberts a famílies, amb la normativa actual queda
explícitament prohibida pel Departament d’Educació, de Salut i del Procicat, l’entrada de familiars
a aquests tipus d’actes.

Us compartim la resposta que estem rebent les direccions dels centres sobre aquest tema:

“L’accés de famílies als centres educatius no està permès, només en cas de necessitat, tal com s’indica en la Guia per

elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021

Per tant, no es podran fer celebracions de final de curs de forma presencial.”

Així i tot, encara queden uns dies pels actes en si. Si fos el cas que es produís algun canvi de
normativa, estem preparades per tirar endavant amb la nostra idea inicial de poder obrir l’escola a
les famílies per acomiadar el curs conjuntament amb nosaltres.

Com el dia d'avui, no ho podem fer amb la vostra presència, us informem de com tenim pensant
acomiadar el curs amb els nens i nenes i compartir-ho amb vosaltres de la millor manera possible.

Tots els cursos d’infantil i primària farem els espectacles, per cicles, al pati. Farem un vídeo i us el
compartirem al canal de Youtube de l’escola.

Amb l’alumnat de P5 i 6è de primària farem les graduacions internes, amb algunes petites
sorpreses per les famílies!

La graduació de 4t d’ESO es manté pel dia 11 de juny a les 18:30h per l’alumnat. Les famílies
podreu compartir aquesta estona amb nosaltres de forma virtual. Més endavant rebreu indicacions
més concretes sobre com ho farem.

Ens sap molt de greu haver-vos de donar aquesta notícia, ja que teníem molta il·lusió de compartir
amb vosaltres presencialment aquest final de curs tan diferent.
Malgrat això, farem tot el que estigui a les nostres mans per tal els nens i nenes, i els nois i noies,
acabin el curs amb un bon record.

Moltes gràcies!

Una abraçada!

Equip Directiu
Barcelona, 28 de maig del 2021.

https://www.youtube.com/channel/UCMAdme-Il-c6lGrvWPEOHZg/featured

