
CIRCULAR nº 16 

Santa Eugènia, 21 de març de 2022
Benvolgudes famílies, 

Com bé sabeu, el divendres va entrar en vigor una nova resolució per part  de
les  conselleries  de  Salut  i  d’Educació  que  relaxa  de  manera  important  les
restriccions  anticovid.  Aquesta  resolució  implica  canvis  organitzatius  molt
importants  que  afecten  al  nostre  centre  i  que  intentam  resumir-vos  de  la
següent manera:

-  Com a  premissa  general,  la  mascareta  es  limita  com a  obligatòria  per  a
mestres  i  alumnes  majors  de  6  anys  en  espais  interiors.  Deixa  de  ser
obligatòria en espais exteriors.
- Desapareix la separació per grups estables de convivència. Això significa que:

 Es  podran  començar  a  organitzar  situacions  d'aprenentatge  que
impliquin  la  convivència  o  interactuació  de  diferents  grups:  tallers,
programes de lectura, ambients d'aprenentatge, festa de final de curs,
etc.

 En els patis els grups deixaran d'estar separats i podran interactuar. 

 A l'escola matinera i al menjador canvia totalment la seva organització.
Disposarem  les  taules  d'una  altra  manera  i  mirarem  de  recuperar
l'anterior distribució per fomentar la interrelació entre nins i nines de
diferents  edats,  recuperant  els  responsables de taula i  els  mestres
repartits per cada una de les taules de 8 persones.

 A les excursions i sortides podran participar grups de diferents cursos i
no seran necessàries separacions de dues fileres.

- Es podrà organitzar el viatge i la festa de final de curs.
-  Es podrà organitzar  una presentació  de l’escola a les noves famílies que
vulguin matricular els seus filles i filles,.
- Ja es podran dur a terme tutories amb famílies a l’interior (amb mascareta i
distancia) o a l’exterior.
- Seran possibles les activitats amb famílies amb les mesures necessàries.

Per  tot  això,  aprofitem   tots  aquests  canvis  i  continuem recuperant  tantes  i
tantes  coses  que  havien  estat  per  a  tots  nosaltres,  les  nostres  senyes
d'identitat. 

Molt cordialment,
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La direcció de l'escola


