
6 de setembre del 2021 

 

Benvolgudes famílies: 

Desitgem que aquest parèntesi estival us hagi anat molt bé. Aprofitem, també, 
per donar la benvinguda a totes les famílies que s’incorporen a la nostra 
Comunitat Educativa.   

Estem a punt de reiniciar el curs. Moment de retrobament, que tota la 
Comunitat Educativa volem viure i compartir amb il·lusió.  

Iniciarem el curs amb pocs canvis respecte el curs anterior. Però els pocs 
canvis que introduïm, ens porten a recuperar un dels puntals del nostre 
Projecte Educatiu: la relació entre els iguals.  

  

*Les principals novetats són:  

- Recuperar les dues entrades i sortides de l’escola. 

  Comunitat de Petits – Per la porta del pati. 

  Comunitat de Mitjans i Grans – Per la porta de la rampa.  

  Els grups de la Comunitat de Mitjans tindran assignada una zona de recollida 
dels infants que us informarà la mateixa tutora.   

- Recuperem l’horari de les sortides de la tarda: CP-15’55h    CM-15’50h   
CG-16h 

- Recuperem la interacció entre alumnes de diferents grups bombolla 
(estones de pati, consultes a d’altres grups, visites molt puntuals i 
concretes...).  

  

*Cal recordar:  

- Els alumnes i els adults han de continuar portant mascareta. 

- Continua la limitació de les famílies dins el recinte escolar. Sempre que 
sigui possible, ha de ser un acompanyant per infant. Us demanem que us 
mostreu sensibles davant de     les famílies que es troben en un procés 
d’adaptació (inici de l’escolaritat o canvi de comunitat).   

- Fora de l’horari lectiu, el pati estarà tancat. Per aquest motiu, tancarem 
les portes a les 16’15h. 



  

Recuperem la jornada de portes obertes aquest divendres 10 de 
setembre! 

És una jornada on famílies i alumnes tenen l’oportunitat de retrobar-se amb 
companys, i saber el grup i tutor/a que l’acompanyarà al llarg del curs.  

Per adaptar-nos a la normativa covid, el format serà per torns de tres quarts 
d’hora.  

Els grups s’han organitzat amb la lletra del primer cognom: 

-          De la A a la E ambdós incloses de 9.30h a 10.15h  

-          De la F a la M de 10.30h a 11.15h  

-          De la N a la Z de 11.30h a 12.15h  

Cal que respecteu la franja horària assignada, que no us quedeu dins el 
recinte escolar fora del vostre temps i que feu ús de la mascareta. 

La nostra voluntat és anar caminant cap a la màxima normalitat possible, 
sempre que la situació ens ho permeti. Mentrestant, us demanem confiança i 
responsabilitat en les decisions que prenem com a Claustre de l’escola. 

Properament, a la pàgina web de l’escola trobareu el nou Pla de Contingència 
de l’escola per aquest curs. 

  

Molt bon inici de curs per a tothom!!! 

Equip de mestres de l’Escola Ítaca 

Escola Ítaca 

www.escolaitaca.cat 

 

https://mlists.pangea.org/links/fnsrbTcpU/9-FMfFY2X/JGW1yuzr2/loWMlIDAwp

