Barcelona, 11 de març de 2020

INFORMACIONS SOBRE ACTUACIONS RESPECTE CORONAVIRUS

Benvolgudes famílies,

En relació al coronavirus i les mesures per evitar la seva propagació, us volem
informar que:

1. Seguim des de l’equip directiu atentament els comunicats que ens arriben
des del Departament d’Educació, el Consorci d’Educació de Barcelona i el
Departament de Salut.
2. Us recomanem que per estar ben informats sobre la situació, ho feu pels
canals oficials que podeu seguir des del web del Departament de Salut i del
Departament d’Educació. Evitem alarmismes innecessaris que en res ajuden.
La prudència i la informació clara és del tot important.
3. Us instem a seguir les recomanacions que cada una i un de nosaltres podem
fer per ajudar a la contenció del virus: rentar-nos les mans sovint, tapar-nos
la boca i el nas amb la cara interna del colze quan tossim o estornudem...
4. En el darrer comunicat, les indicacions del Departament d’Educació i de
Sanitat van dirigides a mantenir la normalitat dels centres educatius i
seguir treballant amb prudència, serenor i calma; tanmateix, aplicant
mesures de prevenció amb la finalitat de contribuir a la contenció del
coronavirus.
5. Seguint les recomanacions queden anul·lades les sortides educatives
programades per l’escola ACIS Artur Martorell des del dia 12 fins al 27
de març que es facin fora de l’escola i que podrien implicar altres
centres educatius.
6. Les sortides lectives que impliquen un sol centre es poden mantenir. Fins el
dia 27 totes les sortides impliquen altres centres. Per tant, no es farà
cap sortida acadèmica.

7. El servei comunitari dels alumnes de 4t d’ESO que es fa amb gent gran queda
anul·lat. Per tant, el servei comunitari que els nois realitzaven el
projecte REMS no es farà fins a nou avís.
8. Estarem atents i atentes als nous comunicats que ens vagin arribant i us en
mantindrem informades i informats de les novetats que pugui afectar a la
nostra escola.
L’equip directiu

