
CIRCULAR Nº 5

Santa Eugènia, 15 d’octubre de 2020
Benvolgudes famílies,

El  dia  19  d’octubre,  celebrarem la  bunyolada  a  l’escola  per  deferència  de  l’AMIPA I
l’Ajuntament de Santa Eugènia. Ateses les circumstàncies del COVID no és possible que
les nostres padrines venguin a l’escola com tots els anys i mostrin als infants el procés
d’elaboració.  Per  tant,  ens  subministraran  els  bunyols  externament  i  els  en  duran  a
l’escola havent seguit les mesures de seguretat i higiene. Els bunyols seran repartits per
cada un dels tutors/es amb guants als seus alumnes. 

Us apuntam els  ingredients  de la  pasta per  si  hi  hagués alumnes intolerants:  patata,
aigua, llevat, farina de blat, sal i oli per fregir.

Si alguna de les famílies no vol participar d’aquesta bunyolada, cal que ho comuniqui al
seu  tutor/a.  Sols  és  necessari  que  els  alumnes  portin  la  carmanyola  per  abocar  els
bunyols dins aquesta i un torcaboques (No us oblideu de l’aigua!)

Aprofitam l’avinentesa per recordar-vos que encara hi ha famílies que no ens han satisfet
l’aportació  de  principi  de  curs  i  malgrat  que  tots  sabeu  que  és  voluntària,  l’escola  la
necessita de debò. Sempre us hem reconegut que el 98 % de les famílies satisfan cada
curs aquesta aportació i voldríem continuar així...!

Durant aquest curs observam un escassa afluència de bicicletes, Ja tenim els camins
escolars acabats i més que mai teniu totes les facilitats per venir a peu o en bicicleta a
l’escola. Necessitam que tots contribuiu a cuidar el nostre medi ambient! Volem tornar a
veure un munt de bicicletes i patins a la nostra escola!

Per últim, dir-vos que amb el COVID, molts de vosaltres teniu la incertesa respecte què fer
quan el vostres fills es posen malalts... I és que, com cada curs, els infants es constiparan,
tendran gastroenteritis, agafaran el grip... i no tot no serà COVID!

Com a criteri  general,  us volem dir  que no porteu als  vostres fills  a  l’escola fins que
tengueu un diagnostic clar per part del vostre pediatra, centre de salut, especialista... Per
tant, actuar sempre des de la prudència però també des de la certesa dels professionals
sanitaris que us atenen.

Molt cordialment, 

La direcció de l’escola


