Benvolgut alumnat dels Tallers d’Art-Illa Oberta,
Com ja sabeu, el passat 21 de novembre, el Govern de la Generalitat, va
publicar una Resolució per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 al territori de Catalunya, la qual no ens permet, encara,
reprendre, l’activitat dels nostres tallers d’art.
Com us podeu imaginar, ens en sap molt de greu no poder reprendre l’activitat
als tallers d’art, a més del desassossec que genera la incertesa de la situació i
que ens dificulta preveure una solució a curt termini.
És per aquest motiu, que d’acord amb l’escola, l’Ajuntament de Sabadell, titular
del centre, ha decidit anul·lar els tallers d’art d’aquest primer quadrimestre i
donar-vos continuïtat, com a alumnat, en els tallers del segon quadrimestre que
està previst que s’iniciïn al llarg del mes de febrer de 2021.
En el cas de l’alumnat que estigueu d’acord amb aquesta continuïtat en els
tallers del segon quadrimestre, us adjudicaríem una plaça en aquests i només
se us cobraria la part corresponent descomptant el que ja heu pagat. Però heu
de confirmar-nos aquesta continuïtat al llarg d’aquesta setmana, ja que
estem bloquejant una plaça i en el cas de que us donéssiu de baixa, per raons
personals, del segon quadrimestre, després d’aquesta confirmació, ja no se us
podria retornar aquest pagament.
En el cas de l’alumnat que no vulgueu o no pugueu continuar en els tallers
del segon quadrimestre, se us retornarà l’import del pagament efectuat fins
aleshores, però ens hauríeu de comunicar la vostra baixa definitiva al llarg
d’aquesta setmana.
Tot l’equip de professors i professores dels tallers tenen el desig de tornar-vos
a retrobar presencialment el mes aviat possible, però aquest “aviat” sembla que
no podrà ser imminent, per la qual cosa hem cregut oportuna la solució de
donar-vos aquesta continuïtat en els tallers del 2n quadrimestre.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol informació i dubte que pugui
generar la situació. En tot cas, de seguida que ho tinguem reestructurat,
penjarem a les nostres xarxes socials i al web la reprogramació d’aquest 2n
quadrimestre en el que ens agradaria donar-vos la continuïtat en la realització
del vostre taller.
Gràcies per la vostra paciència i confiança.
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