
 

 

Gavà, divendres 28 d’agost de 2020 

Benvolgudes famílies, espero i desitjo que hàgiu pogut descansar uns dies. Tots sabem que vivim               

moments d’extraordinària incertesa i haurem de ser molt pacients. En els propers dies us farem arribar el                 

protocol d’actuació definitiu d’aquest curs 20-21. De moment, us avancem algunes de les directrius que               

us poden transmetre una mica de calma i tranquil·litat: 

● Les reunions de mares i pares que havíem establert amb caràcter presencial a la sala d’actes del                 

col·legi queden anul·lades i les substituirem per: 

○ Una vídeo xerrada explicativa del Director i les Caps d’Estudis. 

○ Un vídeo presentació dels tutors dels vostres fills i filles. 

○ Un document en format de FAQs (preguntes freqüents) de cada curs per acabar de              

donar-vos la màxima informació possible. 

● Estem tancant el protocol genèric d’entrades i sortides, espais, grups, ràtios, horaris, etc. a              

l’espera de les darreres i definitives instruccions que ens ajudin a tancar aquestes decisions. 

● Es contempla el començament del curs amb presencialitat total de totes les etapes educatives. 

● Sigui com sigui el curs (presencialitat, semipresencialitat o virtualitat), garantirem des de l’escola i              

des del primer dia (dilluns 14 de setembre) la realització de l’horari complet de classes durant tot                 

el curs 20-21. Únicament caldrà fer certes adaptacions (donada la seva edat) a l’etapa d’Infantil               

en cas de confinament. 

● Les quotes escolars s’han “congelat” durant aquest curs 20-21. Es cobraran íntegrament totes             

les mensualitats independentment del tipus d’escolarització que es vagi produint (presencialitat,           

semipresencialitat o virtualitat). 

● Des del primer dia de classe, prioritzarem el nostre treball com a docents i educadors en dos                 

aspectes fonamentals: d’una banda, la gestió de les emocions dels nois i noies en aquesta               

situació que estem vivint i, d’altra banda, aconseguir la major autonomia possible dels alumnes              

per si hem d’afrontar un nou confinament. 

● Tot el nostre equip docent s’ha format per poder fer ús del google classroom des de Primària fins                  

a Batxillerat com a eina habitual conjuntament amb els llibres de text. 

● Tant els llibres de text, com la roba oficial del centre són necessaris per al normal                

desenvolupament del curs escolar. Estarem previnguts perquè, si es decideix un tancament            

temporal, tots els alumnes de l’escola puguin endur-se els seus llibres i material per poder seguir                

treballant des de casa. 
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● Podreu trobar la informació sobre les activitats extraescolars al web de l’escola. 

● Estem estudiant el protocol de menjador per a aquest curs 20-21. 

● Com a norma general caldrà limitar al màxim la presencialitat dels pares i mares dins l’escola. No                 

obstant això, es garantirà l’atenció personal, el servei de tutoria individual i l’atenció del gabinet               

psicopedagògic, independentment del tipus d’escolarització que s’estigui seguint.  

● Caldrà ser molt curosos amb qualsevol possible situació de risc de salut i, per tant, haureu de                 

controlar cada matí la temperatura dels vostres fills/es i, de cap manera, els podreu portar al                

centre si tenen febre (a partir de 37,5 graus). 

● Us demanem la màxima col·laboració per tirar endavant, tots plegats, aquesta complexa situació             

de la millor manera possible. Continuem treballant en favor dels vostres fills/es, els nostres              

alumnes. 

 

Rebeu una afectuosa salutació, 

 

 
Director del Col·legi Santo Angel 

         Stéphane García 


