20/09/2021
Benvolgudes famílies,
Tot just a una setmana d’haver començat el curs, encara hi ha accions millorables i en
som conscients, i per això hi seguim treballant i vetllant-ho. De vegades les decisions
que prenem com a escola estan supeditades a factors que no depenen de nosaltres.
Referent al tema de la porta de la rampa.
- Des que es va inaugurar l’escola, estem pendents de la porta oficial.
Restava a l’espera de la urbanització dels voltants de l’escola. La Comissió de
mobilitat vetlla aquest tema . Ara estem en el punt que s’han de posar d’acord:
Departament i Ajuntament. Estan fent visites a l’escola per poder elaborar el
Projecte d’Obres i, posteriorment, la seva execució.
- La porta de la rampa és una porta de serveis, i no està preparada per
poder-la obrir en la seva totalitat de manera regular. Hi ha el perill que es
despengi pel volum de pes que s’ha de moure. Per això, es va fer una porta més
petita i així evitar el desplaçament de la porta gran. És la porta que hem fet
servir sempre per entrar i sortir de l’escola.
En aquests temps de pandèmia, obrim la porta en la seva totalitat les franges
horàries, on el volum d’alumnes i famílies és més nombrós. Els migdies hi ha
molts alumnes que fan ús del servei de menjador, per això només obrim la
porta petita.
Hem sol·licitat al Departament , l’arranjament de la porta en espera de l’oficial.
En aquests moments de pandèmia i normatives, és un tema que cal resoldre,
per afavorir poder mantenir les distàncies.
- Els espais perimetrals de l’escola, els quals també es va vetllar des de
l’escola per una ampliació de la vorera a tot el volant, ofereixen la possibilitat
que les famílies pugueu mantenir les distàncies.
- L’horari d’obertura de la porta de l’escola és a les 9. L’entrada dels
alumnes, segons la Comunitat a la que hi vagin , és de 10-15 ó 30 minuts.
Aquesta entrada gradual hauria de permetre evitar les aglomeracions que es
produeixen a l’entrada.
És per això que demanem a totes les famílies que heu d’ accedir per la porta de la
rampa sigueu pacients i respecteu les distàncies fora del recinte. Que sigueu
considerats amb les famílies que, per logística familiar, els hi va bé entrar “de les
primeres”. Recordeu que a Mitjans teniu un marge de 15-20 minuts per entrar, i
que a Grans 5-10 i que dins el recinte escolar és obligatori l’ús de la mascareta.
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