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Benvolgudes famílies:
En primer lloc desitjar-vos que la salut us acompanyi. Sabem que hi ha famílies
que han sofert alguna pèrdua i lamentem profundament aquest fet. Des d’aquí,
una sentida abraçada d’acompanyament.
Encetem un segon trimestre on preveiem, almenys en un inici, més dificultats
que aquest que hem passat. Preveiem un trimestre amb moltes informacions,
algunes de contradictòries, altres d'incomprensibles...
Però entre tots hem de buscar i apostar per una bona convivència. Per
aconseguir-la, tot@s hi hem de posar de la nostra part.
Apel·lem a la responsabilitat individual per afavorir el bé col·lectiu.
És voluntat de tots poder mantenir el màxim de temps la presencialitat a les
nostres aules.
Malgrat hi ha factors que no podem controlar, sí que hi ha petites accions que
podem fer tant l’equip humà que participem a l’escola com les famílies, perquè,
un cop més, podem i hem de caminar junts.

RECORDATORIS / INFORMACIONS:
Entrades i sortides:
• Recordem

que l’escola s’obre a les 9h i que cada Comunitat disposa d’un
espai de temps, 30 minuts en el cas de petits i 15 minuts en el cas de
mitjans i grans, per a poder accedir al recinte.

Eviteu les aglomeracions a la porta de l’escola, o bé, mantenint les distàncies, o
bé, graduant les entrades segons les necessitats horàries de les famílies. Feu
servir el mateix criteri per a les sortides.
A la Comunitat de Grans, la majoria dels infants marxen sols. Les famílies que
espereu algun infant, però, respecteu les distàncies a la porta de sortida, i deixeu
pas a la circulació per la vorera.
A la Comunitat de Mitjans, respecteu i feu ús de la zona de la pista que teniu
assignada per a recollir els infants. Sortiu sense fer ús de cap element del pati i
procureu no acumular-vos a la porta.
A la Comunitat de Petits, recolliu el vostre infant a la seva aula, de manera fluïda,
però amb qualitat.

Sigueu generosos amb les famílies que necessiten entrar a l’escola a
acompanyar l’infant. I a la vegada, els que entreu, sigueu-ho també amb les
famílies que volen fer algun acompanyament algun dia puntual. Tant uns com els
altres, reduïu al màxim el temps d’estada a l’escola.
• Continuarem

prenent temperatura a l’entrar al recinte escolar. Tots som
conscients que fem servir termòmetres ambientals. Seguirem amb
aquest sistema, i actuant de la mateixa manera que hem estat fent fins
ara. Quan ens dona una temperatura que surt de la norma, la
comprovem amb un altre termòmetre.
• Continuarem portant mascareta a CM i CG. La CP només quan es
barregin alumnes de diferents grups bombolla.
• Continuarem utilitzant gel hidroalcohòlic a l’entrar al recinte escolar.

Confirmació de cas positiu a una aula :
un alumn@ dona positiu o està pendent d’una prova PCR, és Salut
(mitjançant la nostra gestora covid) que ens informa dels passos que
hem de seguir: si cal fer prova PCR al grup, si cal confinar i fins quina
data. L’escola no té cap decisió en aquests temes.

• Quan

Sí que us podem dir, que a vegades davant una mateixa situació s’actua de
manera diferent, seguint variables que ells controlen.
De moment, nosaltres actuarem com fins ara: us informarem i activarem el
seguiment escolar.

Cas positiu o de sospita dins la família :
• Com s’ha vingut demanant fins ara, quan us trobeu en espera de fer prova

per sospita o teniu algun símptoma compatible amb la covid, us
demanem que deixeu l’infant a casa en observació.
Us agraïm que ens ho comuniqueu mitjançant una trucada telefònica o al
correu de l’escola.
En el cas que es confirmi, com ja hem dit, la nostra gestora covid ens informa del
procediment a seguir.

Seguiment virtual :
• Des

de totes les tutories, s’ha fet i s’està fent un gran esforç per a poder
mantenir el contacte i seguiment d’alumnes i/o grups confinats. Tingueu
confiança.

• Quan

tot el grup està confinat, es faran els seguiments dins les franges
horàries que vau indicar a principi de curs.
• Quan només són 1, 2 ó 3 alumnes d’un mateix grup, serà el tutor@ qui
farà el seguiment, amb un nou horari pactat, intentant facilitar el màxim
per ambdues parts. A vegades, si la situació ho permet, també es
realitzen videotrucades.
Aprofitem per a informar-vos, que a partir de l’11 de gener ens venen a reforçar,
ampliar i millorar tot el servei i sistema wifi.

Canal oficial de comunicació de l’escola:
• Totes

les informacions oficials (com aquesta) us arribaran via correu
electrònic i també estaran penjades a la pàgina web.

Els whatsapp d’aula són per informacions molt concretes del dia a dia, que no
tenen res a veure amb la covid.

I acabem com hem començat, desitjant-vos molta salut.
Entre tot@s ens en sortirem!!!

L’Equip de mestres d’Ítaca.

