Barcelona, 3 de setembre de 2020

Benvolgudes famílies,
Desitgem de tot cor que hàgiu passat un molt bon estiu i que tots i totes estigueu bé,
des de l’escola seguim preparant amb il·lusió el retrobament amb els vostres fills i
filles. El proper 14 de setembre iniciarem el curs obrint les portes a tot l’alumnat,
sis mesos després que ens veiéssim obligats a tancar l’escola.
Estem treballant per fer de l’escola un lloc el més segur possible, seguint els molts
protocols que tenim i ens segueixen arribant per tal de protegir els vostres fills i
filles i el col·lectiu de treballadores i treballadors i seguim treballant també per
poder seguir essent l’escola que som i volem ser: una escola viva, activa i propera.
Hem pres mesures organitzatives per a què l’escola sigui un entorn segur:
-

Fent que les entrades i sortides siguin esglaonades i en el cas de la Masia per
portes diferents.

-

Creant grups de convivència estable (grups bombolla) amb mestres
referents, d’entre 2 i 4 per grup a l’etapa d’infantil i primària i un màxim de 7
a l’etapa de secundària.

-

Minimitzant els espais on els grups estables faran classes per evitar
moviment d’aula i intercanvi de grups.

Podeu consultar en el web de l’escola, el Pla d’Obertura provisional que abans del
dia 14 passarà a ser el Pla d’Actuació, tot adaptant les modificacions i canvis que ens
van arribant i completant-lo amb actuacions i instruccions del Departament
d’Educació i Salut que encara ens han d’arribar.

Tanmateix en aquesta circular us adjuntem:
-

Un carta adreçada a les famílies del Departament de Salut i Educació.

-

La declaració de responsabilitat que els vostres fills i filles hauran de portar
signada el primer dia d’escola.

Rebreu en les properes hores una enquesta sobre el servei de menjador que us
demanem que respongueu amb la màxima celeritat per poder acabar d’organitzar
juntament amb Pere Tarrés el servei de menjador de l’escola. Només haureu de
respondre el formulari les famílies que fareu ús del servei de menjador.
La setmana vinent us anirem ampliant les informacions d’inici de curs.
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