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Benvolgudes famílies,
El proper dilluns, 14 de setembre, obrirem les portes de l’Escola amb molta força i ganes de
retrobar-nos.
Us fem arribar aquesta nota informativa amb les indicacions necessàries per tal de començar el
curs de manera ordenada, tranquil·la i eficaç.
Consideracions a tenir en compte
•

•
•

•
•
•
•
•
•

És molt important que les famílies feu una lectura del Pla d’Organització per a l’obertura
al setembre que teniu penjat a la pàgina web de l’Escola i que trobareu seguint el
següent enllaç.
Totes les famílies heu de signar la Declaració Responsable.
Us recomanem que visiteu la pàgina web del Canal Salut on hi trobareu informació
d’interès i també que llegiu atentament la Carta Salut/Escola amb les recomanacions
per evitar rebrots de COVID-19.
Cal tenir present que tots els nens i nenes han de portar una cantimplora o ampolla amb
aigua.
És del tot necessari que tots els alumnes vinguin amb una mascareta posada i que en
portin una altra de recanvi a la motxilla. Tot degudament marcat amb el nom.
Es prendrà la temperatura als alumnes periòdicament.
A l’Escola ens rentarem les mans amb aigua i sabó tot sovint i tindrem gel hidroalcohòlic
a les aules així com productes desinfectants per als materials d’ús comú.
Esmorzarem a les aules i després baixarem al pati de manera esglaonada i ens
distribuirem per sectors.
Us recordem les portes d’accés de cada cicle.
Educació Infantil

Porta 3 C/ Capafonts

Els alumnes de P-3, tant les entrades com les sortides, les faran a la porta de la classe,
podran entrar acompanyats per un sol adult.
Els alumnes de P-4, les entrades les faran a la porta de la classe i les sortides a la pista
(sota les grades), sempre acompanyats per un sol adult.
Els alumnes de P-5, tant les entrades com les sortides, seran a la pista (sota les grades),
sempre acompanyats per un sol adult.
Cicle Inicial
Cicle Mitjà
Cicle Superior

Porta 4 C/ Bonaventura Carles Aribau
Porta 5 C/ Euskadi
Porta 2 C/ Astorga (porta corredissa gran)

Els primers dies les mestres esperaran els nens/es a cadascuna de les portes per anar
cap a les classes junts. Les sortides es realitzaran a les mateixes portes. Us recordem
que les famílies no podeu accedir a les instal·lacions de l’Escola.
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Us informem dels grups classes i les tutores de cada grup per aquest curs 2020-21. Ens hauria
agradat molt poder traspassar aquesta informació directament als vostres fills/es com hem fet
cada curs, però degut al confinament i les instruccions del Departament d’Educació, aquest any
no ha estat possible.
P-3A Aïna Vidal
P-4 A Eli Novell
P-5 A Mercè Serra
1r A Christina Turner
2n A Núria García
3r A Eva Calderón
4t A Montse Romero
5è A Nia Expósito
6è A Míriam Martínez

P-3 B Júlia Gené
P-4 B Olga Lamote de Grignon
P-5 B Laia Sedó
1r B Ana Rodríguez
2n B Montse Pàmies
3r B Mila Rojas
4t B Irene Estivill
5è B Marta Gilabert
6è B Ariadna Juncosa

En general, us demanem que estigueu molt atents a tots els comunicats que us anirem fent
arribar, l’evolució de la pandèmia ens obliga a fer canvis constantment i readaptar decisions
anteriors.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
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