Comunicat 01-2020 d’inici de curs 2020-21:
Benvolguts/des alumnes, Professors, PAS i membres de la comunitat educativa de l'Escola d'Art
d'Olot.
A les portes de l'inici del curs 2020-21 ens trobem encara amb informacions contradictòries,
canvis de criteri o decisions d'acord amb les autoritats sanitàries que ens van obligant a canviar
la planificació inicial.
Estem acabant de tancar els horaris i planificant el Pla d'obertura del centre d'acord amb les
instruccions donades pel Departament d'Educació. Seguirem totes les mesures d'obligat
compliment i aplicarem, si cal, altres mesures que ajudin a garantir la salut de tots els que
formem la comunitat educativa de l'escola.
Possiblement algunes mesures implicaran renúncies, canvis d'hàbits de funcionament,
incomoditats, alguna disfunció, però volem deixar clar que la salut de tots plegats serà el
principal objectiu a aconseguir.
Necessitem la col·laboració de totes i de tots, complint i fent complir, les normes sanitàries
dictades pel Departament de Salut.
Properamnt trobareu a la web del centre un document que estableix els criteris de
presencialitat de cada grup i de manera global i provisional (dependrà de qualsevol canvi que es
produeixi per motius derivats de la pandèmia) criteris organitzatius bàsics.
Recordar-vos la necessitat de disposar d'un equip informàtic segons les orientacions donades als
diferents nivells educatius de l'escola i una connexió telefònica que garanteixi la possibilitat de
seguir el curs amb una certa normalitat, bé sigui en semipresencialitat, o bé sense presencialitat
si es decreta un nou confinament.
Qualsevol alumne/a que justificadament acrediti la manca de disposar d'un equip informàtic o
de la connexió wifi en bones condicions, ho comunicarà, el primer dia de classe, al tutor/a i
analitzarem cada cas la manera de solucionar aquesta mancança, sempre que es pugui justificar
documentalment.
Insistir en la conscienciació de totes i de tots, la salut és el més important i, treballar
conjuntament per complir les normes i instruccions que es determinin, serà feina de tota la
comunitat educativa.
Que tingueu un bon curs 2020-21.
L'Equip directiu
Olot, 1 de setembre de 2020

