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Benvolgudes famílies
Després d’aquests mesos de confinament, avui, entram a la fase 3 de desconfinament
que ens permetrà realitzar algunes activitats que fins ara no eren permeses. Som
conscients que la situació viscuda des del 13 de març ha afectat a tots, i, especialment,
a les famílies i als menors.
Des d’aleshores tot el personal docent fa teletreball per atendre els alumnes en forma
no presencial, i aquest compromís el mantendrem fins a final de curs.
El professorat ha realitzat amb molta cura, el seguiment dels alumnes per mantenir els
ànims i la cohesió de la comunitat educativa.
Per tant, i durant la nova fase, els alumnes continuaran el seu ensenyament de manera
no presencial.
Ara bé, en la fase 3, que s’inicia el 8 de juny (i fins a final de curs a 19 de juny), se’ns
permet obrir l’escola en determinades condicions per atendre als alumnes, si així ho
demanen les seves famílies.
•

L’atenció serà en tutories individualitzades als alumnes que ho necessitin.

•

No s’impartiran matèries.

•

S’ha de demanar cita prèvia en 24 hores d’antelació posant-se en contacte amb
la tutora o bé telefonant al centre.

•

Els alumnes hauran d’anar protegits amb mascareta, mantenir la distància de
seguretat i no compartir estris ni altre material.

•

Els familiars no poden entrar a l’escola, els han d’acompanyar fins a la porta i a
l’hora corresponent passar a recollir-los, sempre que no se desplacin sols.

•

En cap cas es podrà fer ús del pati, menjador o altres instal·lacions.

Si estau interessats, vos heu d’adreçar al correu electrònic del tutor dels vostres fills o
enviar un missatge privat per Edmodo, i ell vos respondrà indicant dia i hora de sessió.
Esperam recuperar la normalitat i al setembre poguem iniciar un nou curs amb
esperança i amb la voluntat de cuidar la vida de les persones i de protegir el planeta.
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