
 
Benvolgudes famílies, 

 
 

Avui dia 28 de setembre hem tengut alguns alumnes que no han acudit al centre per 
distintes raons. El professorat i la resta de companys han realitzat la seva tasca de forma 
presencial sense incidents. 

A les 9:00 del matí hem contactat amb el Conseller d’Educació Sr. Martí March que ha 
recolzat la postura de l’escola tant en l’obertura del centre com amb la realització de tasques. 
Ens ha recordat que l’escola està oberta i que no hi ha risc sanitari segons Delegació de 
Govern. Està assabentat de tota la situació i ho comunicarà a les administracions pertinents. 

Hem parlat amb la Guàrdia Civil que ens ha reiterat que les persones que es troben a 
l’hotel són totes PCR negatius i estan en vigilància durant les 24 hores dins l’hotel. 

Hem parlat amb l’Ajuntament de totes les passes que hem realitzat 

Hem parlat amb ‘Escola Catòlica i amb els nostres advocats per explicar les mesures 
que hem seguit el dia d’avui. 

Com podeu veure totes les entitats ens han donat el seu suport en les passes que 
hem seguit com en l’obertura del centre. 

 
 

Des del centre seguim treballant perquè la situació millori. Reiteram la nostra 
disconformitat en la ubicació de l’hotel però heu d’entendre que la tasca escolar ha de 
continuar tal com l’havíem programat a inici de curs. 

 
 

Alguns pares havien manifestat que volien que les classes d’avui es realitzessin de 
forma telemàtica. Des del centre hem fet la consulta a Conselleria que ens ha dit que si el 
centre estava obert amb normalitat, les classes s’havien de fer amb normalitat. És per això 
que els alumnes que avui feien feina de forma telemàtica (a primer, segon i tercer d’ESO) ho 
han fet així i la resta han realitzat les classes de forma presencial. 

Per garantir l’ensenyament de tots els alumnes per igual, en finalitzar la jornada 
escolar els tutors/professors dels vostres fills vos enviaran per correu electrònic (o per 
Teams als cursos que ja ho tenen instaurat) la feina que han de fer. 

 
 
 
 

Salutacions 

Equip directiu i Claustre de professors 
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