CIRCULAR Nº 6

Santa Eugènia, 2 de desembre de 2020
Benvolgudes famílies,
Com bé sabeu, la setmana passada vàrem tenir dos positius a l’escola i aquesta va
respondre bé davant aquesta circumstància. va posar en marxa tots els protocols
establerts, tots els seus recursos i la seva organització i el resultat és que no s’han produït
més contagis ni d’alumnes ni de mestres i el dia 10 de desembre, tots ens tornarem a
retrobar novament.
Finalment, ha arribat el fred a les nostres terres i amb el context que vivim arran de la
pandèmia. I a l’escola ens veim obligats a harmonitzar dues necessitats: la d’escalfar les
aules i que les persones que hi convivim gaudim d’una temperatura de confort i la de
ventilar els espais per evitar el contagi dels virus que es potden trobar a l’aire. Conjugar
aquests dos factors no és tasca fàcil però l’objectiu és la d’arribar a l’equilibri i es
conjuguin la seguretat i la temperatura mínima als espais.
L’escola adquirirà dos tipus d’aparells: uns per mesurar la proporció del C02 a les aules i
els altres per purificar i renovar l’aire de les mateixes. Aquestes instal·lacions ens
permetran combinar la ventilació i adequar la temperatura dels nostres espais de feina.
Però amb tot, no podrem gaudir d’una temperatura ambient com abans i els alumnes
hauran de venir abrigats des de casa i fins i tot tapar-se més del compte dins les mateixes
aules.
Amb això, haurem de fer front a una inversió important que haurà d’assumir a parts iguals,
la Conselleria i la nostra escola però que creim que és del tot necessària.
D’altra banda, us volem informar que en les properes setmanes, durem a terme el
simulacre d’evacuació tal com feim tots els anys amb els nostres alumnes perquè puguem
comprovar com esteim de preparats davant una situació d’emergència. Ho farem
adaptant-nos a l context del COVID i per tant, en un àmbit més reduït que altres cursos.
Per últim, informar-vos que, amb un objectiu preventiu, el policia tutor del municipi, durà a
terme unes xerrades a l’alumnat del nostre centre perquè aquests disposin d’eines i
recursos per afrontar possibles situacions d’assajament. No volem crear alarmes però
creim que és necessari sempre treballar des de la prevenció i abordar aquest temes
adequadament.
Molt cordialment,

La direcció de l’escola

