Benvolgudes famílies:
El dia 20 de maig el Conseller d’Educació, Josep Bargalló, va fer una roda de premsa
explicant com seria el pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en
la finalització del curs 2019-2020.
Posteriorment va fer arribar a les direccions dels centres un document explicant amb
més detall com seria aquesta reobertura i sembla ser que encara han d’arribar més
concrecions.
Com equip directiu i en contacte amb les direccions de les altres escoles estem
treballant sobre el document que ens ha arribat, procurant preveure la tornada als
centres seguint les indicacions del Departament i amb les mesures sanitàries que ens
marca el PROCICAT i el Departament de Salut.
Tan bon punt haguem elaborat el pla de retorn al centre us el farem arribar amb les
indicacions oportunes.
Cal que tingueu present que en cap cas hi haurà servei de menjador, l’horari serà entre
les 9 i les 13h i que no serà una entrada normal sinó que serà excepcional, escalonada
(no tots els qui ho necessitin entraran i sortiran a la mateixa hora).
Requisits per qui tingui la necessitat de portar l’alumnat:
A Educació Infantil:
- Els dos progenitors han d’estar treballant fora de casa (justificat)
- El carnet de vacunació ha d’estar al dia
- S’ha de fer una declaració responsable de no tenir febre i estar bé de salut
(s’haurà de revisar cada dia)
- No es pot tenir cap malaltia de risc
(els grups seran molt reduïts, no podrà haver-hi contacte físic ni es podran compartir
estris ni joguines, i el més probable és que no puguin estar amb la seva mestra)
A Primària:
- S’obrirà només a l’alumnat de 6è amb dia i hora pactada amb l’escola
- De 1r a 5è podran venir per fer atenció tutorial amb dia i hora pactada amb
l’escola prèviament.
- El carnet de vacunació ha d’estar al dia
- S’ha de fer una declaració responsable de no tenir febre i estar bé de salut
(s’haurà de revisar cada dia)
- No es pot tenir cap malaltia de risc
Ens sap molt greu aquesta situació i la manera com ho haurem de portar a terme. No
creiem que sigui la millor manera d’acompanyar emocionalment l’infant ja que estarà
molt limitat tant en el joc com amb els companys i la mestra.
Properament se us farà arribar el pla d’obertura gradual on hi haurà totes instruccions
especificades.

Tal i com va dir el Conseller, el curs seguirà de manera telemàtica, com hem fet fins
ara i s’acabarà el dia 19 de juny.
Atentament,
Equip directiu

