
 

Barcelona, 10 de setembre de 2020 
 

Benvolguts/des 

Amb la present, l’Equip Directiu us dona la benvinguda a un nou curs ple de dubtes, incerteses 
i situacions canviants. L’iniciem aplicant les màximes precaucions i seguint, en tot moment, les 
instruccions i la normativa del Departament d’Ensenyament i els protocols sanitaris. Tots 

plegats hem de ser molt conscients però, que aquestes orientacions poden anar canviant , 

en funció de l’evolució de la pandèmia. Ens caldrà doncs, saber-nos adaptar a les variacions 

amb paciència, serenor, empatia i la màxima comprensió. És ben palès que  el Sistema 
Educatiu afronta un gran repte del que, de ben segur, tota la comunitat educativa en sortirà 
reforçada. 
 
El lema d’enguany: Salalavida ens convida a ser sal, és a dir, donar-li un sabor agradable a la 
vida i a treballar perquè el nostre món sigui capaç d’assaborir la convivència harmònica, el 
diàleg, el compromís i la justícia per tal de millorar tot allò que ens envolta i ens ha tocat 
viure. 
 
Volem també agrair-vos la gran participació en les enquestes que vàreu rebre al final del curs 
19-20. Moltes de les vostres aportacions i suggeriments ens han donat llum a l’hora de 
confegir el Pla d’Organització que ja podeu consultar en la nostra pàgina web i que també 
contempla un possible escenari d’ensenyament online, en cas que hi hagi un altre 
confinament parcial o total. 
 
Us recordem que el canal de comunicació habitual continuarà sent la plataforma Educamos i 
per tant cal que la tingueu activa i en correcte funcionament. 
 
Aquesta setmana els professors/mestres tutors us han convocat a una trobada virtual per 
aclarir el funcionament general del curs, més endavant tornareu a ser convocats, virtualment 
o presencialment, en funció de la normativa sanitària, per abordar les qüestions pedagògiques 
del curs. 
 
Per últim, volem comunicar-vos un canvi que hi ha hagut dins l’Equip Directiu, el càrrec de 
director pedagògic de l’ESO l’assumeix el Sr. Víctor Mas, el qual pren el relleu de la bona tasca 
duta a terme per part de la Sra. Pilar Cuesta. 
 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració 
Restem a la vostra disposició 
 
Equip Directiu 
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