
CIRCULAR nº 28 

 
 Santa Eugènia, 21 de maig de 2020 

Benvolgudes famílies, 
  
Com bé sabeu, en el marc de la fase II de desescalada de l’estat d’alarma que 
comença el dilluns, 25 de maig, s’han anunciat unes instruccions que vos 
afecten ( encara que en forma d'esborrany), sobre tot a les famílies de 6è. Així, 
tots el alumnes de l’escola, amb excepció de l’alumnat d’aquest curs, no 
hauran de reincorporar-se a les aules presencialment fins el curs vinent. 
  
Pel que fa als alumnes de 6è, les seves famílies que voluntàriament vulguin 
que els seus fills i filles rebin tutories i orientació presencial en el període de 
temps entre el 27 de maig fins el que resta per al final de curs, ens ho heu de 
fer saber abans de divendres, dia 22 a través de l’adjunt a aquest correu) i així, 
el centre es podrà organitzar i atendre aquestes peticions. Aquesta 
reincorporació la durem a terme sota totes les mesures sanitàries i de 
protecció possibles i que estiguin al nostre abast. L’escola ha estat 
desinfectada i aquesta reunirà totes les condicions aptes per aquesta fase que 
us anunciam. 
  
Estam treballant en el període de matriculació, atenent a les famílies que volen 
matricular els seus fills i filles i també en la preparació del final de curs. Mentre, 
continuen amb bon ritme tota la docència telemàtica amb tots els alumnes del 
centre. A final de curs rebreu l’informe de la 3a avaluació i final.  
 
 El dimarts, dia 26 de maig, hem organitzat una visita controlada a l’escola per 
part de les famílies. Entre les 10 h i les 12:30 h podreu venir a retirar el material 
escolar dels vostres fills/es que preciseu i que ara no podeu disposar.  Amb 
ajut de la policia local de Santa Eugènia procurarem que aquesta acció es dugui 
a terme ordenadament i sota les mesures de protecció adients: venir provistos 
de mascareta, guants, el DNI, un sol progenitor i entrada al recinte escolar amb 
un nombre limitat de persones. 
 
Molt cordialment, 
La direcció de l’escola 


