NOVETATS COVID, 18 DE SETEMBRE DE 2020
Benvolgudes famílies,
Fa uns dies que hem començat l’escola i és moment de fer balanç de com s’estan
aplicant les mesures COVID que us hem anat explicant.
Estem satisfets de la gestió que estem fent famílies i escola, i us agraïm la vostra
col·laboració, però hi ha petits detalls que la posada en pràctica de les mesures ens
han portat a fer certes modificacions.
A més, com bé sabeu, les instruccions van canviant segons l’evolució de la
pandèmia i les novetats sanitàries.
Per tot això, us enviem aquesta circular amb novetats a tenir en compte, unes
novetats que continuarem compartint cada vegada que sigui necessari.
Entrades i sortides a l’escola
Gràcies al fet de ser una escola petita i a la implicació de tots i totes, estem satisfets
de com estan funcionant les entrades i sortides. Si tot continua en la bona línia
logística, aviat podrem reduir l’interval de les sortides i entrades esglaonades a
l’escola. De moment, volem compartir amb vosaltres alguns detalls al respecte:
- Les cues al carrer: agraïm molt l’esforç que esteu fent; cada vegada hi ha
menys aglomeracions, però volem insistir en la necessitat d’evitar els grups
de conversa al voltant de l’escola. Tan bon punt hàgiu recollit els vostres
fills i filles, us recordem que és important desplaçar-se cap a casa o la vostra
destinació.
- Com lliurem cada nen/a a l’hora de la sortida: els lliurem per ordre segons
esteu col·locats a la cua. De manera consecutiva, anem cridant el/la nen/a
per tal que surti de l’escola. Així evitem la concentració dels seus
acompanyants a la porta de l’escola.
- Presència de l’acompanyant: cal garantir la vostra presència fins que el/la
nen/a entri a l’escola. En cas que un/a nen/a presenti una temperatura
superior a 37,5 ºC, s’ha de repetir la presa al cap d’uns minuts per tal de
decidir si pot entrar a l’escola o bé ha de tornar a casa i posar-se en contacte
amb els serveis mèdics.
Horaris de migdia
Hem corregit les hores de sortida al migdia en els cursos de Primària. 1r i 2n
sortirà a les 12.45 h, 3r i 4t a les 13.15 h i 5è i 6è a les 13 o a les 13.15 h, segons el
dia. Podeu consultar tots els horaris als cartells informatius que hem penjat al
carrer o a la web de l’escola.
Ronyonera per guardar la mascareta
Són pocs els moments que es poden treure la mascareta (a Primària), i esperem
que aviat les autoritats sanitàries permetin treure-la quan estiguin amb el seu grup
estable de convivència (tenim moltes ganes de veure’ns les cares), però en tot cas
cal tenir cura de com guarden la mascareta quan se l’han de treure. A partir de
dilluns, i per tal de millorar aquesta mesura, cada nen/a haurà de portar una
ronyonera petita posada a la cintura, on desarà la mascareta cada vegada que
sigui necessari. A la ronyonera només hi posarà la mascareta, una ronyonera que
haurà de netejar-se regularment, com ja feu amb les mascaretes tèxtils.

Aquesta mesura garanteix una major protecció higiènica de cada mascareta i
n’agilitza l’ús cada cop que resulta necessari. Optem per la ronyonera i no la
bosseta penjada al coll per tal d’evitar accidents.
Tot i que portaran la ronyonera posada, cal posar-hi el nom.
Mascareta durant l’activitat física
Segons l’Agència de Salut Pública (en data de 16 de setembre), la mascareta no és
obligatòria quan s’està fent activitat física, i també recomana fer l’activitat física a
l’aire lliure i garantir la distància. Només es trauran la mascareta en els moments
de l’activitat física que la situació ho permeti, i la deixaran durant aquesta estona a
la ronyonera que us hem demanat.
Proves PCR a l’escola
Com vàreu veure a l’autorització que us vam lliurar dimecres, les proves PCR dels
contactes del positiu es faran a l’escola amb la unitat mòbil del CAP de referència.
Encara que sigui fora de l’horari lectiu, cal pactar una hora per a la recollida de les
mostres del grup bombolla a l’escola i en un espai ventilat. El Departament de
Salut considera que és més segur i àgil fer-les a tot el grup estable afectat per
contacte amb positiu COVID-19 a la mateixa escola.
Dimecres també ens van notificar que si es fa la PCR, el cas sospitós i els/les
germans/es que vagin a la mateixa escola s’han de quedar a casa. Ara bé, la resta
de companys/es de la classe del cas sospitós i de la classe dels/de les germans/es,
han de seguir fent vida normal i han d’acudir amb normalitat a l’escola. Fins i
tot, encara que el resultat de la PCR surti positiu, la resta de companys/es han
d’anar a l’escola i serà la direcció del centre educatiu, per prescripció del Servei de
Vigilància Epidemiològica Territorial, qui indicarà quan han de deixar d’anar a
classe i fins a quina data. En aquest moment començaríem el treball telemàtic.
Taller de salut
Havíem planificat fer un taller de salut sobre la COVID a la infància per al proper
dimarts 22 de setembre, però no podrem dur-lo a terme de manera presencial.
Estem elaborant una manera diferent de compartir aquesta informació amb
vosaltres, tot i que no podrà ser el proper dimarts.
Mail de contacte
Moltes famílies ja heu facilitat el correu de contacte que utilitzarem per afrontar,
de manera telemàtica, les situacions que no ens permeten el contacte directe
(davant un possible confinament temporal i també per fer les reunions
telemàtiques), però encara ens falten algunes adreces. Recordeu que cal facilitar
un mail de contacte per gestionar el treball i les reunions en la distància al correu
del vostre mestre/a. Podeu trobar totes les adreces a la circular que explica el
treball telemàtic davant un cas de confinament, una circular que també està
penjada a la web de l’escola (http://www.magoria.org/activitats/curs-202021/presentacio-curs-COVID).

Entrevistes individuals
Després de la reunió que farem el/la mestre/a amb les famílies de cada curs
(reunions que començaran la setmana vinent), us facilitarem un document
compartit i editable a l’espai drive de cada mestre/a (compartit amb els correus
electrònics que ens heu donat). Us hi podreu apuntar mitjançant la graella que
hem preparat, on indica el dia i l’horari per fer l’entrevista individual. Podeu trobar
el document d’inscripció per a les entrevistes individuals al drive de cada mestre/a
un cop hàgiu fet la reunió de curs.
Ara bé, les entrevistes individuals es mantenen de forma presencial; només
adaptem la manera de convocar cada família.
Si encara no ho heu fet, recordeu enviar-nos el vostre mail per a temes telemàtics
(treball confinat o reunions telemàtiques) a l’adreça del/de la mestre/a.
Comunicació amb el/la mestre/a
El contacte presencial ha quedat reduït amb les mesures de la pandèmia, però la
comunicació entre mestre/a i família continua essent fonamental. Les
entrades i sortides a l’escola són breus i no ens permeten parlar tranquil·lament,
però volem mantenir la comunicació per a tot allò que calgui. Si voleu aclarir
qualsevol dubte, avisar-nos que cal fer un règim per dinar, que aquell dia arribarà
més tard, que està malalt/a, que voleu fer una entrevista, etc., podeu fer-ho
mitjançant els altres canals habituals:
- donar-nos una nota en paper a l’entrada de l’escola
- enviar un correu a administracio@magoria.org
- trucar-nos al telèfon 93 423 65 74
- esperar-vos que hàgim acomiadat tot el grup i comentar breument allò que
necessiteu, lluny de la cua si ha de sortir un altre grup.
En qualsevol cas, ens posarem en contacte amb vosaltres sempre que calgui donar
resposta, normalment per telèfon. Si la conversa és més llarga, en parlem
tranquil·lament en una entrevista individual concertada.
Us demanem que no envieu mails a les adreces de correu electrònic de cada
mestre/a que estan pensades per a la gestió telemàtica. És a dir, són correus per
garantir el contacte en les reunions telemàtiques de grup (que tindrem ben aviat) o
en el treball telemàtic en cas de quarantena d’un grup estable (que esperem no
tenir). Es pot donar el cas que no revisem aquest correu (ja que no estem
confinats/des) i no puguem atendre-us com voldríem.
Agraïm la vostra col·laboració per fer més fàcil una situació tan complexa.
Salutacions,
Equip Pedagògic
18 de setembre de 2020

