COL·LEGI SANT VICENÇ DE PAÜL
GG. DE LA CARITAT DE SANT VICENÇ DE PAÜL

S’ Arenal, 13 de novembre de 2020

Benvolguts pares,
Per començar voldríem informar-vos que a dia d’avui no hem tengut cap cas de
contagi dins el centre. Hem tengut alumnes que han estat confinats a ca seva per haver
estat contacte estret d’alguna persona que hagi donat positiu, però dins el centre no hi ha
hagut cap contagi.
Ens funcionen molt bé les entrades i sortides esglaonades,patis esglaonats. Posam gel
als nins a l’entrada i sortida, també es fan netes les soles de les sabates a les entrades. El
comportament a l’aula és molt bo. Els alumnes van al bany de forma organitzada i ho fan
molt bé. Podeu donar l’enhorabona als vostres fills per tot el que va fent i animar-los a
continuar així.
A les classes tenim gel hidroalcohòlic i desinfectant per a les taules, cadires... els nins i
els professors els empren cada vegada que sigui necessari.
Recordam que si els alumnes tenen algun símptoma a casa (un poc de febre, tossina..)
cal prioritzar la salut a la formació acadèmica (avisar cridant a escola o enviant un correu
al tutor o professor que tengui aquell dia). Si aquell dia tenen un examen, aquest es
repetirà o no a criteri del professor en la data establerta entre ells dos. Poden seguir les
classes online (en aquest cas el professorat els posarà al Gestib falta justificada)
La ventilació de les classes és molt important. Els darrers estudis sobre la pandèmia
diuen que el coronavirus pot viatjar a l’aire com aerosol i és necessari tenir una renovació
contínua de l’aire. Al llarg d’aquests 2 primers mesos hem tengut les finestres obertes tot
el temps i les classes han estat prou ventilades, però a mesura que arribi l’hivern serà una
mica més difícil. Aconsellam als pares que abrigueu bé els vostres fills (camisetes
tèrmiques, abrics, bufandes grans... (però no podem deixar res a classe; en acabar les
classes ho hem de tornar a casa, i tota peça de roba d’abric que duguin ha d’anar
marcada). Recordau que no es poden intercanviar cap objecte ni peça de roba personal.
La Conselleria ens ha recomanat que comprem unes màquines per mesurar els nivells
de diòxid de carboni i així veure quan és necessari tenir ventilada la classe o inclús sortir al
pati perquè l’aire es renovi. De fet ens ha pressupostat una partida de diners per comprarlos (un per a cada classe) També ens ha parlat d’uns aparells que filtren l’aire per posar en
aquelles classes on no baixin els nivells de diòxid de carboni. Es tracta d’aparells portàtils
que es poden usar a una classe o a una altra.
Aprofitam també la circular per donar-vos les gràcies i l’enhorabona a vosaltres, papàs,
mamàs, padrins i padrines pel suport i col·laboració que heu donat durant tot aquest
temps.
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