Barcelona, 18 de setembre de 2020
Hola famílies!
Primers dies superats!
Hem tornat amb les piles carregades i moltes ganes d’iniciar el nou curs 2020-21! Ens hem
preparat per afrontar de la millor manera possible aquest curs tan excepcional!
Esperem que hàgiu passat unes bones vacances i que tingueu moltes ganes de gaudir i
compartir aquest nou curs.
Per començar volem agrair la col·laboració de les famílies de l’escola en el bon funcionament
global en les entrades i sortides, i en el seguiment de les instruccions que hem posat en comú.
Agraïm també la implicació, la dedicació i l’esforç de tota la comunitat de mestres, secretaria,
monitoratge, cuina, servei de neteja i manteniment d’aquests dies per engegar l’escola!
I que bé poder tornar a veure l’escola plena de vida!
Voldríem informar-vos de quatre aspectes a tenir en compte en aquests primers dies i per a la
resta del curs:

REUNIONS INFORMATIVES PER A FAMÍLIES: etapes d’infantil, primària i d’ESO.
Per tal d’informar de les novetats organitzatives derivades dels protocols pel COVID-19, us
emplacem a fer una trobada telemàtica. Aquestes reunions les farem per etapes i les dates
marcades són:
22 de setembre:

18h ESO
19h Primària

23 de setembre:

18h Infantil

Seran reunions per tal d’aclarir dinàmiques diàries escolars que estem portant a terme a
l’escola arran de la situació excepcional actual. La seva durava serà d’uns 45 minuts. L’enllaç
per accedir-hi l’enviarem per correu electrònic el mateix dia.
REUNIONS INFORMATIVES PEDAGÒGIQUES.
Properament us informarem de les dates i les hores de cadascuna de les reunions dels diferents
cursos. El fet que s’hagin hagut de replantejar perquè s’han de fer telemàticament ha significat
haver de canviar el que ja teníem previst.
PISCINA
L'activitat de piscina començarà l'última setmana de setembre:

Infantil (p4 i P5): dimarts 29 de setembre.
3r i 4t de primària: dimecres 30 de setembre
1r i 2n de primària: dilluns 28 de setembre
EDUCACIÓ FÍSICA
Els dies marcats per realitzar educació física a l’etapa de primària són:
1r de primària: divendres.
2n de primària: dimarts.
3r de primària: dilluns.
4t de primària: divendres.
5è de primària: dimarts.
6è de primària: dilluns.

CELEBRACIONS

Aquest curs, malauradament, no podrem celebrar com habitualment intentem fer-ho:
físicament junts i juntes. Tanmateix no deixarem que això ens desanimi a celebrar d’altres
maneres cadascuna de les festes i/o diades. Ens reinventarem i trobarem noves maneres per
compartir aquests moments tan importants!
Per últim, voldríem agrair-vos la vostra col·laboració. Som conscients de l’allau d’informacions
que esteu rebent (autoritzacions, protocols, informacions varies...). Ens és difícil dosificar-les,
ja que n’hi ha que ens arriben de forma precipitada i/o urgent, que se sumen a les ja habituals.
Us animem a seguir treballant i col·laborant conjuntament, i a estar al costat dels nens i nenes,
nois i noies, per donar-los el millor de nosaltres.

Salutacions cordials i gràcies per la vostra col·laboració.

