



Benvolgudes famílies, 

 Tot confiant que seguiu bé tant vosaltres com els vostres fills, ja estem a les 
portes del nou curs. La incertesa d'aquest "nou natural" que ens acompanya i ho farà 
d'ara endavant, no ens priva de dir-vos que, amb goig, hem celebrat avui el claustre amb 
el que estrenem un altre any escolar. 

 La xarxa dels NazaretColegiosInnovadores  i tot l'equip directiu i PAS de la nostra 
escola hem continuat treballant per a poder dibuixar escenaris i rutes que ens permetin 
crear un entorn saludable per a tots però també una oferta educativa de qualitat que 
possibilitin que els nostres alumnes, infants i joves, siguin les generacions que vetllin, ja 
ara, per un món millor. 

 Actualitzem el sistema operatiu del nostre lema d'enguany... #AmbTu4.0... i a més 
a més volem convidar-vos a #JugarInfinit amb cap i cor afirmatius... i us ho volem 
explicar! 

  

 Missatge general per a totes les famílies de l’escola, a càrrec de la M.Mar S. 
Izuel, directora titular de l’escola, en el que es comunicarà el pla general de curs i les 
novetats que ens ajudaran a dissenyar un entorn saludable i continuar oferint una 
educació de qualitat (accions i col·laboracions externes de professionals del camp de la 
salut, la nutrició i l’educació digital). 

Data d’emissió: dijous 3 de setembre 
Hora: 19:00h 
Canal YouTube de l’escola (s’enviarà, el mateix dia, el link actualitzat tant per 

l’emissió en directe com per al visionat posterior en cas de no poder assistir al directe).  

 PlayList de 4 càpsules formatives per a famílies, adaptades a les necessitats de 
les diferents edats (de 0 a 6 anys - de 7 a 11 anys - de 12 a 15 anys - de 16 a 18 anys), a 
càrrec de la M.Mar S. Izuel, directora titular de l’escola, en les quals els pares i mares 
poden descobrir com ajudar a desenvolupar un cervell afirmatiu en els infants, 
adolescents i joves, tant necessari per a no fer front de manera negativa als 
desafiaments actuals. 

Data d’emissió: setmana del 7 al 10 de setembre. 
Canal YouTube de l’escola (s’enviarà, la propera setmana,el link actualitzat tant per 

l’emissió en directe com per al visionat posterior en cas de no poder assistir al directe). 

trobades telemàtiques amb famílies






 MEET-talks, amb famílies, per cursos, a càrrec dels directors acadèmics d’etapa 
i els equips de tutors, en els que es repassaran els protocols vigents d’enguany i les 
concrecions d’actuació de cada curs i nivell. 

Dates de connexions: dilluns 7, dimarts 8 i dimecres 9 de setembre. 
Hores: D’entre les 17:00 i les 19:00h de cada dia proposat. 
Via Google MEET (s’enviarà, el mateix dia, el link actualitzat per a les connexions). 

 E-mail de contacte i presentació del tutor/a corresponent d’enguany assignat a 
cada alumne. 

Data d’enviament: dijous 10 de setembre. 

 A l’apartat “VIRTUAL SCHOOL” (en el bloc FAMÍLIES) de la pàgina web de 
l’escola, activarem, en breus hores, dos nous enllaços que ens permetran actualitzar la 
informació relativa als següents temes: 

 PROTOCOLS VIGENTS del CURS 20-21 (entrades i sortides, higiene i salut, 
neteja, menjador…) amb el vist-i-plau de les administracions corresponents. 
Proposta de WEBINARS de formació per a famílies (a càrrec dels professors 
de l’escola i altres professionals-especialistes externs com la Carolina 
Rebato, infermera professional; Charo Sádaba, degana de la Facultat de 
Comunicació de la Universitat de Navarra; Sílvia Tremoleda, nutricionista). 

 Us recordem que, de manera especial, aquests dies (i fins que no conegueu els 
tutors/es dels vostres fills) teniu vigents tots els e-mails dels membres de l’Equip 
Directiu.  
 Per altra banda, per facilitar una relació fluida amb l'escola i recollir totes les 
vostres inquietuds, suggerències, aportacions, us preguem ens les feu arribar a través de 
les següents adreces: 

Temes administratius: administracio@cmontserrat.net (Sr. Xavier Miró). 
Altres temes: comunicacio@cmontserrat.net (Sra. Araceli Vendrell). 

  

enllaços d’actualització de la informació

e-mails de contacte
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 Restem, un cop més, a la vostra disposició per a fer d’aquest curs complex una 
oportunitat òptima i intel·ligent amb la que fer créixer la millor versió de cadascú de 
nosaltres. Serà tot un repte però que tant la creativitat, la resiliència i la col·laboració 
siguin les que ens marquin el perímetre de confiança que necessitem per a avançar 
plegats com a família #SegellColeMontse. 
 Us desitgem el millor curs possible i aviat descobrireu que comptem amb tots 
vosaltres per a #JugarInfinit. 

 Rebeu una abraçada de tot l’Equip Directiu del Col.Montserrat 

Barcelona, 1 setembre 2020 


