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Benvolguts/des, 
 
Us informem que a partir de demà dilluns 8 de juny la regió sanitària del Vallès i del 
Barcelonès entren en la Fase 2 del desconfinament en la qual es preveu la reobertura 
dels centres educatius. Des del 13 de maig a l’Escola hi treballen la secretària i la 
conserge del matí, i esporàdicament la conserge de la tarda. El servei de neteja hi va 
diàriament al matí, i la brigada, el coordinador informàtic i l’equip directiu hi hem anat 
per fer tasques puntuals. 
 
El dilluns 8 de juny, tenint en compte el calendari escolar previst, ens trobem ja en 
període de lliurament dels Projectes integrats i l’Obra final (8 de juny), de la segona 
convocatòria de les Unitats Formatives del 2n i 4rt quadrimestre (9 i 10 de juny) i de 
les correccions i entrada de notes a l’aplicatiu Alexia (11 i 12 de juny). 
 
La setmana següent, concretament del 15 al 17 de juny, es reserven per les 
presentacions dels Projectes integrats i l’Obra final davant les comissions 
avaluadores, aquest any en un format on line mitjançat l’aplicació Zoom Pro i Meet. El 
dijous 18 i divendres 19 de juny es publicaran les qualificacions i es resoldran les 
reclamacions que hi puguin haver. També aquests dos dies es reservaran per reunions 
presencials amb els grups d’alumnes de 2n que ho vulguin fer, en horari de matí els 
d’APGI amb el seu tutor, i en horari de tarda, els grups de 2n de superior amb els seus 
tutors/es. Aquesta activitat tutorial serà voluntària i s’organitzarà tenint present  totes 
les mesures de seguretat pel que fa a la transmissió de la Covid-19. 
El dilluns 22 de juny es publiquen els butlletins finals i el dimarts 23 es farà l’avaluació 
final de cicle del l’alumnat de 2n. 
 
Amb aquesta finalitat, i seguint les instruccions del Departament d'Educació, hem 
elaborat el Pla d’obertura de l’EAD Sant Cugat que us adjuntem al correu i que també 
podreu trobar al Tauler d’anuncis de la pàgina d’inici de la nostra web. 
 
La reobertura del centre aquest mes de juny es fa per cobrir tres objectius: 

1. El suport lectiu, d’orientació i tutoria fent especial èmfasi en el curs de segon, 
final del cicle formatiu. Presencialitat de caràcter voluntari i 5 alumnes per aula 
com a màxim. 

2. L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat. Atenció personalitzada 
del tutor amb l’alumne en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura 
excepcional i no continuada, que comporta l’obertura d’algun espai del centre 
de manera planificada i la programació del dia i hora de retrobament de 
l’alumne i, si escau, la família amb el tutor o tutora a l’aula. Es podrà 
compaginar amb una atenció grupal, amb un màxim de 15 alumnes a l’espai 
exterior al centre (jardí) mantenint les distàncies de seguretat. 
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3. Facilitar la planificació per part del professorat dels diferents escenaris del curs 
2020-2021 tot incidint en el treball organitzatiu del retorn. Reunions de màxim 
10 professors/es. Moltes de les reunions es faran en línia per videoconferència. 

 
Totes aquestes activitats presencials s’hauran d’informar i coordinar amb la direcció 
del centre i són de caràcter voluntari per a l’alumnat. Per al professorat es recomana el 
teletreball sempre que sigui possible. L’assistència al centre ha d’estar justificada.  
Per entrar a l’Escola caldrà portar signat el  document Declaració responsable de salut 
que us adjuntem al correu (i que trobareu a la web amb el Pla d’obertura). 
 
Els dies 25 i 26 de juny hi ha les proves d’accés al Grau mitjà i el dia 29 i 30 les proves 
d’accés al Grau superior. Aquests dies es preveu que entrin a l’Escola unes 70 persones 
entre alumnat que fa les proves i professorat que fa la vigilància i coordinació. La 
comissió encarregada de l’organització de les proves d’accés segueix les instruccions 
que va enviar el Departament per preparar les instal·lacions amb les mesures adients 
per evitar els contagis de la Covid-19. 
 
El mes de juliol el professorat farà tasques organitzatives i formatives de cara a 
reemprendre el nou curs a partir del setembre. Tenim moltes ganes de poder tornar a 
les classes presencials, tanmateix, hem de ser conscients que el curs 2020-2021, 
segons l’evolució de la pandèmia, començarà amb alguns canvis destinats a preservar 
la salut de tots/es. 
 
Per tal de garantir poder impartir el currículum dels 5 cicles formatius oficials haurem 
d’adaptar-nos a les instruccions del Departament d’Educació; i les administracions 
locals al seu torn, hauran de cercar els recursos necessaris, de personal i 
d’infraestrucura, per encarar el curs 2020-2021. 
 
Estem convençuts que ens en sortirem, com ho hem fet en aquest estrany període 
confinament, on el professorat ha respost amb professionalitat i empatía i la resposta 
de l’alumnat ha estat generosa i positiva.  
 
A la recta final del curs, en vistes ja del solstici d’estiu farem un foc nou amb 
l’esperança de deixar enrere aquest virus. 
 
Gràcies a tots i totes, estudiants, famílies i treballadors de l’EAD Sant Cugat pel 
recolzament i esforç en aquests temps tan anormals i difícils. 
 
Una abraçada, 
 
Equip directiu 


