
 

Terrassa, 1 de setembre de 2020 
 

Benvolguda família, 
  

El dilluns 14 de setembre començarà el curs 2020-2021 i com us podeu imaginar serà 
un curs ben especial.  
Al llarg d'aquests últims mesos, hem estat organitzant els grups-classe, els recursos 
humans, els espais, les entrades i sortides de l'escola i preparant els protocols 
d'actuació, per garantir la presencialitat de tot l'alumnat a l'escola de forma segura. 
  
La nostra intenció és que matiners, menjador i extraescolars també puguin funcionar 
amb el màxim de normalitat. 
De fet, si encara no ho heu fet podeu inscriure els vostres fills/es  a través d'aquests 
enllaços: 

SERVEIS 
Matiners    https://www.escolatecnos.cat/matiners/   
Menjador    https://gesin.tecnos.cat/login.php   ( famílies noves, si encara no heu 
rebut la contrasenya per entrar, la rebreu en un parell de dies). 
Espai de joc     https://www.escolatecnos.cat/espai-de-joc/                     

EXTRAESCOLARS      
Música  https://www.escolatecnos.cat/escola-de-musica/                        

        Idiomes    https://www.escolatecnos.cat/escola-d-idiomes/ 
Esports    https://www.escolatecnos.cat/esports/   
Programació i robótica      https://www.escolatecnos.cat/programacio-robotica/   
Escacs     https://www.escolatecnos.cat/escacs/   
Teatre  https://www.escolatecnos.cat/teatre/ 

  

A finals de juliol, us vam enviar un mail amb la versió 1.0 del pla d'organització que va 
aprovar el Consell Escolar i que vam presentar a la inspecció educativa.Si a algú li va 
passar per alt, el trobareu en aquest enllaç https://www.escolatecnos.cat/pla-dorganitzacio-

dinici-de-curs-20-21/ .) Encara no hem tingut resposta de l'administració però 
segurament, hi haurà alguns canvis en el pla, degut a les instruccions de la Conselleria 
d'aquesta última setmana, per tant al llarg dels proper dies l'actualitzarem i penjarem la 
versió 2.0. 
  
Diumenge a la nit o dilluns a primera hora rebreu l'enllaç a un vídeo adreçat a les famílies 
i els alumnes de cada etapa, que està preparant l'equip directiu amb l'objectiu de 
concretar les mesures organitzatives i donar-vos indicacions per als primer dies. 
  

Salut i endavant! 
 

Gemma Elias 
Directora 
 
C/ Topete, 34 
Terrassa (Barcelona) | 937 85 83 55 
gelias@tecnos.cat | www.tecnos.cat 
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