Barcelona, 9 de setembre de 2020
Benvolgudes famílies,
Us fem arribar més informacions sobre el curs escolar que els vostres fills i filles
iniciaran dilluns vinent, 14 de setembre. Som conscients de l’allau informatiu que
rebem tots per mitjans i canals diversos, però volem remarcar una paraula que
potser no ha estat la més destacada , il·lusió. Ens fa molta il·lusió poder obrir l’escola
i iniciar un curs de forma presencial, que evidentment no podrà ser com sempre per
raons evidents.
Des del mes de juny estem treballant per fer de la nostra escolar un espai segur (som
conscients que el risc zero és impossible) però amb la col·laboració i la
corresponsabilitat de tota la comunitat educativa farem i hem de fer de l’escola,
aquest espai segur.
Us informem que:
1. Dilluns 14 de setembre iniciarem el curs en l’horari habitual. Repasseu a
l’espai web els horaris i en el cas de la Masia, la porta de sortida i entrada dels
vostres fills i filles.
2. Demanem la màxima puntualitat a les entrades i sortides de l’alumnat per
evitar aglomeracions i evitar la interacció d’alumnes de grups bombolla
diferents.
3. Si un alumne/a, arriba tard:
-

Infantil i Primària: haurà d’esperar a entrar a les 9.20 i 15.15 quan hagin
entrat tots els grups classe

-

Secundària: entrarà quan hagin entrat els quatre grups bombolla d’ESO

4. Us recordem que les famílies no podeu accedir dins el recinte escolar
(excepte les famílies de P3).

5. Si heu de parlar o donar una informació a secretaria, utilitzeu preferentment
el correu electrònic de l’escola o via telefònica.
6. Us recomanem que només sigueu una persona la que feu l’acompanyament a
l’escola dels vostres fills i filles.
7. El primer dia els vostres fills i filles hauran de portar en paper i signada, la
declaració de responsabilitat. Us la podeu descarregar al web de l’escola.
8. Prendrem la temperatura matí i tarda (es permet entrar amb una
temperatura màxima de 37.5ºC) a tot l’alumnat, personal docent i
d’administració i servei quan entrin a l’escola i se’ls donarà gel desinfectant.
9. Tot l’alumnat de primària i secundària haurà de portar mascareta per entrar
i sortir de l’escola.
-

En el cas de primària: s'haurà de portar la mascareta sempre excepte
quan s'estigui amb el seu grup-classe (grup estable) i quan la situació
epidemiològica ho permeti. Actualment, a dia d'avui (09.09.20), la
situació obliga a portar mascareta sempre. Les autoritats sanitàries i el
referent COVID que se’ns ha d’assignar ens aniran informant sobre aquest
aspecte.

-

En el cas de secundària: l’alumnat i el professorat hauran de portar la
mascareta sempre.

10. Recomanem que l’alumnat porti dues mascaretes. Una per venir a l’escola i
quan marxin cap a casa i una específica per quan estan dins l’escola. Aniria
molt bé que les mascaretes portessin el nom marcat, especialment a l’etapa
d’infantil i de primària.
11. S'haurà de portar un embolcall (bossa plàstic que tanca hermèticament,
bossa paper, petit recipient per a guardar mascaretes...) per a la mascareta.
12. Cal que l’alumnat porti recipient reutilitzable per a l'aigua, ja que l'ús
comunitari de les fonts no està permès per a beure aigua. S'haurà d'escriurehi el nom de l’alumne/a en l’ampolla.
13. El servei de permanències matinal en les dues etapes s’inicia dilluns 14 de
setembre a les 8h. Els nens i nenes hauran de portar sempre mascareta.

14. L’alumnat que faci ús del servei de menjador no podrà portar el raspall de
dents; a l’etapa de primària i secundària, tampoc han de portar el tovalló de
roba.
15. Anirem actualitzant el Pla d’Obertura Provisional amb les directius i
protocols que ens estan arribant i han d’arribar encara. Els aspectes
principals que teniu en el Pla penjat en el web no tindran modificacions
destacades en aspectes que afectin a l’organització, afegirem protocols que
s’estan enllestint (protocol de menjador, de piscina) i alguns que encara ens
han d’arribar; així com també adaptarem algunes de les mesures que us hem
comentat en la present circular. Durant el cap de setmana, el Pla d’Obertura
que a partir d’ara anomenem Pla d’Actuació de Centre serà actualitzat;
s’elevarà a pla definitiu quan se’ns doni la data per a què així sigui.

Cuidem-vos, cuidem-nos i que tots i totes tingueu un molt bon curs.

L’equip directiu

