Salutacions:
Ahir amb la realització de les darreres juntes d’avaluació extraordinàries podem dir que finalment ha acabat
el curs 2019-2020 (tot i que no oblidem que alguns/es alumnes encara han de passar per les proves PAU
extraordinàries en el mes de setembre). No cal dir que aquest curs ha estat molt especial, vam començar com
sempre amb un somriure i hem acabat emmascarats.
Sembla que tot allò que va passar abans del 16 de març, abans del confinament, està molt llunyà i sembla
d’altre món. En un tres i no res varem vore les nostres vides totalment canviades i tothom va haver de dependre
a la carrera una nova forma de vida i una nova forma d’ensenyament.
El nou ensenyament va ser difícil d’assumir i d’organitzar, tant per al professorat com per l’alumnat i les
famílies. Però, tot i les moltes dificultats tècniques, metodològiques i de comunicació, crec que podem dir
amb orgull que tota la comunitat educativa va estar a l’alçada de les circumstàncies i en general hem pogut
tirar endavant el curs aprofitant el temps del confinament i no trencant totalment el procés de formació del
nostre alumnat. Per tot aquest esforç que heu fet totes i tots, us done, en el meu nom i en el de tot l’equip
directiu, un gran aplaudiment i un enorme agraïment, HO HEM ACONSEGUIT!!!
Per altra banda, cal recordar el gran esforç que va fer el centre per tornar a la normalitat en quan ens van
desconfinar: hem estat oberts tots els dies lectius des del 18 de maig, amb la presència de l’Equip Directiu i
del PAS així com de part del professorat; per poder oferir-vos un servei en condicions de seguretat sanitària
calgué instaurar i aplicar, en un temps record, un Pla de Contingència contra el Covid-19; així, en el més de
juny, vam ser un dels pocs instituts que van reprendre les classes presencials (per a 4t d’ESO, 2n de Batxillerat
i Cicles Formatius) per ajudar a l’alumnat a acabar el curs en millors condicions; en juliol vam organitzar les
proves extraordinàries de forma presencial; també vam organitzar les proves d’accés a cicles com tots els anys;
vam donar cabuda per primera vegada en la història a les proves PAU; vam arreplegar els llibres del Banc de
Llibres en condicions de seguretat; vam ajudar a les matriculacions presencials de l’alumnat que ho va
necessitar; vam fer les avaluacions ordinàries i extraordinàries dels grups i vam continuar la intensa activitat
administrativa i burocràtica necessària per fer funcionar el centre i donar servei a l’alumnat. Ha estat un esforç
immens fet en benefici del nostre alumnat i espere que el servei que hem oferit haja estat satisfactori.
Ara mateix continuem una frenètica activitat per enllestir el centre per començar el curs 2020-2021 el 7 de
setembre en les condicions imposades per la «Nova Normalitat». Sé que el centre i tota la comunitat educativa
estarà a l’alçada de les noves circumstàncies i únicament espere que el nou curs es puga desenvolupar
íntegrament sense la repetició de la dramàtica interrupció que hem patit enguany, ENTRE TOTES I TOTS
HO TORNAREM A ACONSEGUIR!!!
El Director

Picassent a 16 de juliol de 2020

