
 

Benvolguts/des, 
 
Us vaig arribar la mateixa informació que ara he enviat a famílies, professorat i PAS per 
Sallenet. 
 
Ahir vam començar oficialment un curs que serà ben atípic. L’Equip Directiu i la Comissió de 
Seguretat i Salut ja fa dies que treballem per adaptar-nos a la situació de pandèmia provocada 
pel virus de la Covid-19. Fruit de les instruccions poc precises i malgrat fer previsions com a 
escola des de començaments de juliol, no va ser fins ahir que la nostra inspecció de referència 
es va reincorporar confirmant directrius que només s'havien difós pels mitjans de comunicació. 
 
Seguint les directrius del Departament i tal com contempla la documentació que hem generat al 
llarg de l'estiu, 
"La Salle Premià ha elaborat un pla d’organització bàsic i adaptatiu a la situació sanitària amb 
la previsió respecte dels diferents àmbits escolars (Pla d’Actuació i Organització LSP 2020-2021). 
A principis de setembre la Direcció presentarà un altre pla més definitiu 
incorporant també els horaris i el desplegament d’accions per a l’aprenentatge no presencial 
(Pla de Confinament i Aprenentatge No Presencial LSP 2020-
2021). Ambdós plans seran aprovats pel Consell Escolar del dia 3 de setembre i posteriorment es 
publicaran a la web de la nostra escola." 
Per tant, al llarg dels propers dies anireu rebent informació detallada i esglaonada d’aquestes 
adaptacions escolars en el marc de la pandèmia per tal d’assegurar un bon inici de curs, que 
comença el dilluns 14 de setembre per a totes les etapes educatives. 
 
De moment us informem que es prioritzarà la videoconferència per a les reunions i 
entrevistes amb famílies. Lesreunions d’inici de curs es faran mitjançant l’aplicació Teams a 
través d’un enllaç permanent (que rebreu per correu properament). S’estableix el següent 
calendari de reunions d’inici de curs 2020-21: 

• 09/09/2020 a les 18:00 Educació Infantil  
• 09/09/2020 a les 19:00 Educació Primària 
• 14/09/2020 a les 19:00 Educació Secundària  

L’escola està preparada per rebre la nostra raó de ser: els i les alumnes. Us agrairem que ens 
feu confiança i que sigueu pacients. Cal posar en valor el saber “conviure amb la incertesa” 
com a motor de creixement com a Comunitat Educativa. La situació ens obliga a reinventar-
nos, a ser creatius/ves i estratègicament més flexibles. 
 
Ara que ja tenim l’aprovació per part dels organismes oficials i que en principi no esperem cap 
més esmena organitzativa per part del Departament us començarem a fer partícips d’aquest 
nou escenari en un àmbit de seguretat personal i control sanitari, però alhora amb la mateixa 
il·lusió i ganes de fer un bon servei educatiu. 
 
  
Cordialment, 
Directora 
La Salle Premià 


