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Benvolgudes famílies, 
 
 
Com sabeu, els Equips Directius i el professorat dels Col·legis Diocesans ha estat treballant durant               
tot el mes de juliol per tal de presentar un Pla de Contingència per al curs 20-21 que faci front a la                      
pandèmia de la Covid-19. 
 
A hores d’ara, el Pla de Contingència del Col·legi ha estat entregat a la Inspecció Educativa,                
presentat al Claustre i al Consell Escolar. Només resta saber quina dotació extraordinària de              
professorat se’ns assignarà per part de l’Administració. 
 
Per aquesta raó, vos transmetem algunes informacions del vostre interés:  
 
En aquest pla se contemplen tres escenaris possibles: (A) “nova” normalitat, (B) emergència i (C)               
confinament. En tots els casos, i segons normativa estatal el curs 2020-21 s’estructurarà en base a                
dues premisses: 
Crear entorns escolars saludables  
Fer possible la detecció de casos i la seva gestió adequada  
 
Per dur a terme aquests objectius s’ha treballat en quatre àmbits clau que l’escola ha redefinit:                
limitació de contactes, mesures de prevenció, neteja i ventilació, protocols de gestió de casos. 
 
Totes les activitats complementàries de l’escola (menjador, extraescolars, servei de guarderia i            
altres serveis) s’han adaptat al nou escenari i se vos anirà informant amb major concreció des                
dels canals oficials de l’escola: pàgina web, telèfon i correu electrònic. 
 
S’ha reestructurat el contingut pedagògic per tal de donar solució a la crisi viscuda el curs passat i                  
tenir la capacitat de reorientar allò que no s’ha pogut fer durant el curs 19-20.  
 
 
IMPORTANT: 
A partir del 28 d’agost, a través de la pàgina web, se posarà a la vostra disposició tota la                   
informació concreta per organitzar el dia a dia. Es convocaran reunions telemàtiques, abans de             
començar el curs escolar, per poder començar amb major tranquil·litat i seguretat. 
D’entrada, les instruccions de la Conselleria d’Educació ens situen en un escenari de “nova”              
normalitat que condiciona l’activitat escolar a les mesures sanitàries i que preveu l’activitat             
presencial a tots els nivells educatius. Com podeu imaginar, s’han organitzat les entrades i les               
sortides del centre, redefinit els espais, reorganitzat els patis i reforçat totes les mesures sanitàries               
pertinents per fer front a la pandèmia. Estau atents a tota aquesta informació  
 
Hem treballat de valent per tal de fer de l’escola un entorn saludable. Segur que en aquest procés,                  
la vostra ajuda ens serà ben útil. 
 
De nou, gràcies per ser-hi. 
 

Atentament, L’Equip Directiu 


