NOVETATS COVID, 9 D’OCTUBRE DE 2020
Benvolgudes famílies,
Novament ens posem en contacte amb vosaltres per recollir els aspectes més
rellevants de les mesures COVID.
Entrades i sortides a l’escola
La rutina està ben consolidada i ja podem ajustar els horaris esglaonats de les
entrades i sortides a l’escola. Passem dels 10 als 5 minuts d’interval entre grup i
grup, exceptuant els grups dels més petits (P3 i P4). No cal dir que la puntualitat
continua essent fonamental per tal de garantir la millor logística, i us agraïm el
vostre esforç per respectar aquests horaris.
A partir del proper dimarts 13 d’octubre, els horaris d’entrada i sortida de
l’escola queden així:
CURS
P3
P4
P5
1r
2n
3r
4t
5è
6è

ENTRADA
9.10 h
9.00 h
8.55 h
9.05 h
9.05 h
9.00 h
9.00 h
8.55 h
8.55 h

SORTIDA
17.00 h
17.10 h
17.15 h
17.20 h
17.20 h
17.25 h
17.25 h
17.30 h
17.30 h

PORTA
Parvulari
Parvulari
Parvulari
Principal
Passadís
Principal
Passadís
Principal
Passadís

CUA DE FAMILIARS
De la porta cap a Sant Fructuós
De la porta cap a Gran Via
De la porta cap a Sant Fructuós
De la porta cap a Gran Via
De la porta cap a Sant Fructuós
De la porta cap a Gran Via
De la porta cap a Sant Fructuós
De la porta cap a Gran Via
De la porta cap a Sant Fructuós

A cada porta d’accés hi haurà un nou cartell indicant els cursos i els horaris
d’entrada i sortida. Demanem que mantingueu les distàncies i continuem evitant
les aglomeracions al carrer.
Ampliació de les voreres
Hem aconseguit guanyar espai a la porta de l’escola (als dos edificis) i ara estem
treballant per habilitar-lo de la millor manera. En els propers dies canviaran els
murs de formigó per un tancat definitiu, i també s’eliminaran les baranes que
limiten l’accés a les zones habilitades. Les gestions són lentes, però anem avançant.
Els aniversaris a les classes
Les mesures sanitàries ens fan tenir molta cura d’un moment tan màgic com
celebrar l’aniversari d’un/a nen/a amb els seus amics i amigues. Mantindrem
l’essència, però cal tenir molt present alguns aspectes:
- Cal portar el pastís ben protegit, amb film transparent, una capsa, un
tàper...
- El pastís pot ser comprat o elaborat. En cas de fer el pastís a casa, cal
garantir la bona higiene abans, durant i després de l’elaboració.
- Més que mai, és important portar el pastís tallat per repartir les
porcions.
- Abans de menjar, farem neteja de mans.

-

Només el/la mestre/a tocarà el pastís, amb una correcta neteja prèvia de
mans. Nosaltres repartirem els talls i cada nen/a només tocarà la porció
que menjarà.
No bufarem les espelmes davant el pastís, però continuarem cantant i
festejant l’aniversari, amb mesures COVID.

La ventilació de les aules
Si bé els espais ben ventilats redueixen el risc transmissió del virus, també és cert
que el fred arribarà. Caldrà mantenir una temperatura confortable, però
continuarem ventilant les classes. Tancarem finestres i posarem estufes quan
calgui, però també podem contrarestar la fresca amb una mica més de roba. Us
demanem que els/les nens/es portin la roba per capes, per abrigar-se o alliberarse de capes de roba (samarreta, jersei..., la jaqueta es quedarà al penjador) segons
el moment. Volem evitar la COVID, però tampoc no es tracta de generar refredats.
Amb capes de roba i sentit comú mantindrem la ventilació necessària a les classes.
L’equip de cuina
Les nostres cuineres treballen amb totes les mesures necessàries i ens continuen
oferint un fantàstic menú, però també es pot donar el cas que la COVID entri a la
cuina. En cas que tot l’equip de cuina estigui en quarantena, durant aquells dies,
optarem per servei de càtering. Segurament no ens lleparem tant els dits, però
garantirem la dinàmica de menjador escolar com fins ara. Si la quarantena afecta
una part de l’equip de cuina, reforçarem la cuina amb substitucions de persones
preparades.
Quarantena de 10 dies i seguiment de casos a les escoles
El Departament de Salut ha reduït la quarantena COVID dels 14 als 10 dies. Així i
tot, esperem no haver de confinar-nos gaire. De moment, no hem tingut cap cas de
COVID a l’escola. Toquem fusta...
El Departament d’Educació ha habilitat un espai web anomenat Escola Segura per
tal de seguir la situació actual de cada centre. Les dades s’actualitzen
setmanalment a http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/
Invitacions al Classroom
Com us vam anunciar, hem dissenyat un pla de treball en cas de confinament d’un
grup. Alguns grups ja ho han demanat i altres us ho demanaran ben aviat; cal
activar el treball Classroom (mitjançant el correu electrònic que ens vàreu
facilitar) per tenir-lo preparat. És important que accepteu la invitació que us
envia el vostre mestre/a des del correu creat exclusivament per al treball
telemàtic.
Per a qualsevol dubte, podeu enviar-nos un correu a administracio@magoria.org o
trucar al telèfon 93 423 65 74.
Salutacions,
Equip Pedagògic
9 d’octubre de 2020

