NOVETATS I ACLARIMENTS SOBRE LES MESURES
Benvolgudes famílies,
Aquesta circular pretén explicar de manera esquemàtica algunes mesures que
s’han modificat recentment, i ampliar noves informacions. Com deveu imaginar,
cada dia rebem instruccions i no sempre coincideixen amb les anteriors. Serem
breus i concrets:
Ús de la mascareta
Durant els primers 15 dies d’escola, la mascareta és obligatòria a Primària
durant tot el dia, encara que estiguem amb el grup estable de convivència. Com que
el curs comença i els/les nens/es encara no formen un grup estable de
convivència, caldrà portar mascareta en tot moment. Un cop hagin passat aquests
15 dies, i en funció de les condicions de la pandèmia, rebrem instruccions sobre
l’obligatorietat de la mascareta i en quins entorns concrets cal portar-la o no.
A Parvulari no cal que els nens i les nenes portin mascareta, si bé tot el personal de
l’escola la durem posada.
Reunions de cada curs
Tot i que volíem fer-les de manera presencial, no podrà ser. Mantenim el dia
establert per a cada curs, però farem la reunió (a les 18 h) de manera
telemàtica. Us enviarem la invitació al correu que ens heu facilitat per fer el
treball telemàtic.
Podeu consultar les reunions i totes les activitats previstes a la pàgina web, i us
lliurarem el calendari escola aquesta setmana.
Cribratge poblacional
El Procicat ha aprovat fer un cribratge de proves a escoles i instituts des de la
tercera setmana de setembre, i prioritzaran escoles on hi hagi casos COVID. Encara
no podem dir res més al respecte, us informarem si fan el cribratge a la nostra
escola.
Colònies
Les colònies formen part d’un dels aspectes referents de l’escola, la convivència
entre tots els cursos de Parvulari o de Primària amb l’equip de mestres i
monitors/es durant tants dies queda marcada a la memòria de petits i grans.
Però aquest curs les colònies com ens agraden estan penjant d’un fil, del fil de la
pandèmia. Ens morim de ganes d’anar de colònies, tots junts i gaudir de la natura i
la companyonia a flor de pell, però aquest any ens hem de plantejar alternatives.
Encara queda molt per a l’abril (Primària) i al juny (Parvulari), hem obert el ventall
d’opcions.
En cas que no puguem fer les colònies com sempre, les farem com mai. La idea és
marxar per cursos i gaudir d’uns dies de convivència dins del grup i enmig de la
natura. No marxaríem tants dies, però gaudiríem d’uns dies que també marcaran
història.
Però bé, caldrà veure com evolucionen els esdeveniments. Per si de cas, anirem
treballant aquesta opció.

Menjador
Hem dissenyat una logística i una distribució del menjador que garanteix que cap
grup entri en contacte amb un altre. El fet de ser una escola petita també té aquest
avantatge... Els cursos de Parvulari dinaran a les classes i els de Primària al
menjador, i tenim un equip de monitors/es amb ganes de garantir la logística i el
plaer del que suposa gaudir dels dinars que preparen les nostres meravelloses
cuineres. Recordeu que, de moment, no cal portar el raspall de dents.
L’hora del descans de P4
Vam anunciar que baixarien al gimnàs a fer el descans després de dinar, però
finalment hem optat per comprar un purificador d’aire i incrementar les pautes
per ventilar la classe com cal (per garantir la màxima seguretat), per la qual cosa
no hauran de baixar al gimnàs. Així doncs, els tres cursos de Parvulari dinaran,
descansaran i jugaran a les seves classes. A més a més, aniran al pati per torns.
Entrades i sortides a l’hora del migdia
Cada nen/a entrarà i sortirà per la porta que té assignada segons el seu curs. I
segons el curs, marxaran a casa a una hora o altra. La tornada a la tarda serà a les
15.25 h per a tothom (són pocs nens i nenes), però us demanem que mantingueu
les distàncies de seguretat davant la porta que us correspon. Cada mestre/a
acompanyarà els nens/es del seu grup fins a la classe.
Entrades i sortides al matí i a la tarda
Aquest és un moment delicat i cal que hi posem tots/es de la nostra part.
Recordeu que és molt important respectar els horaris establerts i garantir la
màxima PUNTUALITAT en les entrades i sortides a l’escola.
La millores a la vorera de Primària ja estan en marxa i les de Parvulari arribaran a
l’octubre, però també hem aconseguit unes tanques que ens permetran delimitar
els espais i dirigir millor les cues de pares i mares. Recordeu-vos de mantenir la
distància de seguretat. Rebrem i acomiadarem cada nen/a segons l’ordre establert
a la fila.
A cada porta hi haurà cartells informatius recordant quins cursos i en quins
horaris entren i surten per aquella porta.
Si tots i totes hi posem de la nostra part, en pocs dies tindrem aquesta rutina més
que integrada i podrem garantir la màxima seguretat i serenor en tot moment.
Salutacions i fins dilluns. Per fi tornem a fer escola!
Equip Pedagògic
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PD: No oblideu portar el Document de Responsabilitat COVID.

