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Benvolgudes famílies, 
 
  
La setmana passada el Departament d’Educació va donar a conèixer el  Pla d’obertura de 
centres educatius en fase 2  de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a 
l’organització i funcionament dels centres del curs 2020-21. 

 
Si bé segons aquest Pla el curs s’acabarà telemàticament, sí que es preveu que es 
puguin realitzar algunes activitats al centre abans de la finalització del curs. Per aquest 
motiu el pròxim dia 1 de juny el centre es tornarà obrir per fer les adequacions i 
organització dels espais, així com les actuacions  necessàries per complir amb les mesures 
preventives i de protecció.    

 
En aquest sentit, l’alumnat d’educació infantil de forma voluntària i les entrevistes 
personalitzades amb les famílies i els alumnes  podran començar a partir del dia 1 una 
vegada presentin la documentació corresponent. 

 
Pròximament les famílies de cada grup classe rebreu  un altre correu personalitzat amb un 
formulari que caldrà que contesteu. 

 
A l’annex 1  que us adjuntem us avancem un resum de les activitats que es podran fer al 
centre  en educació infantil i els requisits per assistir-hi. 

 
Aprofitem l’ocasió per informar-vos que a partir del dia 2 de juny trobareu a la pàgina web 
del centre el Pla d’obertura de la nostra escola que inclou, entre altres aspectes, les 
mesures de protecció i prevenció. 

 
Les activitats que us hem concretat s’han establert en el marc de la coordinació de les 
direccions de les escoles públiques de Figueres i, compleixen amb els criteris del Pla 
d’obertura de centres educatius en fase 2  de desescalada que ha disposat el 
Departament d’Educació. 

 
Agraïm la vostra col·laboració  i comprensió en aquesta nova situació de la nostra escola. 
Us mantindrem informats de tots aquells aspectes relacionats amb la finalització del curs, 
així com de l’inici del curs vinent. 

 
Per a qualsevol dubte podeu trucar a l’escola en horari de 9 a 13 h. 

  
Salutacions, 
  
Josep Fernández Menchón 

Director 
 
Figueres, 28 de maig de 2020 


