
CIRCULAR Nº 2

Santa Eugènia, 8 de setembre de 2020

Benvolgudes famílies,

 

Dia 10 de setembre es produirà un retrobament força esperat després d’un curs molt
alterat per les circumstàncies que ja sabem i ara ens espera un altre de molt complexe.
Però l’escola està preparada i ja fa molts dies que estam treballant per organitzar el millor
curs possible. Si famílies i escola ens ajudam i ens unim davant aquesta situació, tirarem
endavant i tots ens sentirem orgullosos de la bona feina que durem a terme.

 Després  de  les  reunions  de  tutoria  col·lectiva  de  principi  de  curs,  us  recordam  les
instruccions més importants:

• Entrades i sortides:

-  Barrera principal: accés primària

-  Barrera de les escales: accés infantil

-  Barrera del parc infantil: menjador i escola matinera exclusivament.

* Les famílies de 1r i 2n recolliran els seus fills davant el gimnàs a les 14:00 h. Teniu els
punts marcats que us facilitaran aquesta recollida.

* Les famílies d’infantil lliuraran i recolliran els infants pels carrils establerts a les aules
respectives i sense esperes innecessàries.

* Les barreres obrin al matí a les 8:55 h.

* La resta de les famílies no podran accedir al recinte escolar. Sols els alumnes!

 

• Bústia  i servei del menjador escolar:

-  Es trasllada al pilar al costat de la barrera principal per poder dipositar els tiquets del
menjador. Diàriament i entre les 9:00 h a les 9:15 h es durà a terme la venda de tiquets i
abonaments davant el gimnàs de l’escola a un espai restringit.

- Preus: 6,50 € (fixes i abonaments) i 7 €  (eventuals o tiquets per separat)



• Sala d’aïllament:

-       Estarà  ubicada  a  un  dels  vestidors  del  gimnàs  amb  tot  el  material  necessari  i
degudament senyalitzada.

 

• Mascaretes i altres mesures de protecció:

-  Obligatòria per a tots els mestres, els pares i mares i l’alumnat de primària.

-  A infantil sols ho serà per a l’escola matinera i menjador.

-  El gel hidroalcohòlic estarà a disposició de tothom a totes les dependències de l’escola i
caldrà un ús intensiu i periòdic al llarg de diferents moments de la jornada lectiva.

 

• Comunicació amb l’escola:

-  Per correu electrònic o telèfon

-  Caldrà  que  totes  les  famílies  comptin  amb  usuari  del  gestib  per  facilitar  aquesta
comunicació.

- En la mesura del possible, feis-vos amb una bona connexió d’internet i així estarem més
ben preparats davant una possible feina telemàtica en el futur.

• Calendari escolar:

- El teniu disponible a la web. Començam dia 10 de setembre i finalitzam el 22 de juny.
Disposam  de  176  dies  lectius.  D’aquesta  manera  us  podreu  planificar  les  vostres
vacances...

• Horari d’adaptació de 3 anys

- Dijous, 10: de 9:00 h a 10:45 h

- Divendres, 11: de 9:00 h a 11:00 h

- Dilluns, 14: de 9:00 h a 13:00 h

- Dimarts. 15: de 9:00 h a 14:00 h

• Telèfon d’atenció a les famílies

- 900 700 222 (properament operatiu)

- 900 100 971 (de moment provisional)

 



Dipositau  tota  la  confiança i  el  suport  en  l’escola!  Us enviam tots  els  nostres  millors
desitjos i tothom a la una! Il·lusió, coratge, ànim i positivitat. Entre tots ho aconseguirem!

 

Molt cordialment,

 

Els mestres de l’escola


