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Benvolgudes famílies :
El curs 20-21 que comença té unes característiques excepcionals
degudes a la pandèmia produïda per el covid-19.
Aquest any, els vostres fills inicien una nova etapa educativa en
el nostre centre. Considerem que és molt important que els pares
conegueu el funcionament dels estudis que estan duent a terme els
vostres fills i també les qüestions organitzatives del centre educatiu. És el
moment de conèixer el funcionament dels cicles formatius , pràctiques ,
normativa i resoldre qualsevol dubte .
La situació de pandèmia que estem vivint ens obliga a modificar
el format habitual les reunions informatives que solem fer a l’inici de
curs.
Tal i com indica la normativa del departament farem una reunió
telemàtica amb la direcció del centre per tractar els temes
organitzatius generals de l'etapa educativa que iniciaran el seus fills i
també explicarem el pla de mesures per iniciar el curs per tal de fer front
a la Pandèmia. En aquesta reunió no es donarà informació dels cicles
específics. Aquesta informació referent als estudis concrets que
començaran els seus fills, la donaran els tutors en un altre reunió
telemàtica.
Per aquest motiu els convoquem el proper dia 17 /9 a les 19
hores..
Per poder unir-se a la reunió que es dura a terme per google meet
han d’accedir a
https://meet.google.com/ane-rhnz-wbb

També poden accedir a la reunió des del link que trobaran a la
web del centre.
Per el bon desenvolupament de la reunió és important que
tanquin els micròfons durant la reunió, en el cas que vulguin preguntar
poden utilitzar el xat.
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Els tutors faran les reunions informatives de cadascun dels cicles
formatius la setmana del 21 de setembre.
Rebran un comunicat amb el link per connectar-se a la reunió de
cicle.
Novament us donem la benvinguda al centre i desitgem un bon
curs a tothom.
Salutacions
Signat digitalment per: 77084365A
JOSE NOGUERA (R: Q5855656D)
Data i hora: 09/09/2020 12:52:38

Josep Noguera
Director

