Divendres, 4 de setembre 2020
Benvolgudes famílies,
Vos volem informar que començarem el curs de forma presencial i escalonada a partir del
proper dia 10 de setembre.

INICI DE CURS:
Començam amb l'escenari B, això vol dir mesures més restrictives en quant a ràtios i a
distància de seguretat.
Per tal d’evitar aglomeracions, començarem de manera escalonada de la següent forma:
Dijous dia 10 de setembre: Inici dels alumnes d’educació infantil.
Divendres dia 11 de setembre: Inici dels alumnes de 1r i 2n de primària.
Dilluns dia 14 de setembre: Inici dels alumnes de 3r i 4t de primària i els de l’aula Ropit.
Dimarts dia 15 de setembre: Inici dels alumnes de 5è i 6è de primària.

GRUPS ESTABLES:
Les tutories (des d'infantil a 6è de primària) seran contemplades com grups estables de
convivència. És a dir, l'alumnat d'un grup no es podrà juntar en cap moment amb companys
d’altres grups estables. Amb la nova normativa, hem reduït ràtios i haurem de mantenir la
distància personal d'1'5m dins les aules i sempre que sigui possible.
Per tal de mantenir les ràtios per davall dels 20 alumnes, els agrupaments han quedat de la
següent manera:
Educació Infantil:
4t EI: 13 alumnes.
5è EI: 2 grups de 12 alumnes.
6è EI: 17 alumnes.

Educació primària:
1r: 18 alumnes.
2n: 17 alumnes.
3r: 19 alumnes.
4t: 2 grups de 13 alumnes.
5è: 2 grups de 13 alumnes.
6è: 3 grups de entre 14 i 16 alumnes.

ENTRADES I SORTIDES:
Hem organitzat les entrades i les sortides de manera que es facin escalonadament, utilitzant
diverses portes i en horaris diferents. Les entrades seran entre les 8:45h i les 9:00h i les
sortides entre les 13:45h i les 14:00h.
Aquest tema s’explicarà detalladament a les reunions informatives de la propera setmana
amb els tutors/es.

REUNIONS INFORMATIVES AMB LES FAMÍLIES:
Les reunions informatives s’hauran de fer tenint en compte les limitacions en quant al
número de persones participants, per tant, només podrà assistir 1 membre per família. Els
tutors i tutores vos convocaran.
LA VOSTRA ASSISTÈNCIA ÉS MOLT IMPORTANT.
El calendari d’aquestes reunions serà el següent:
Dimarts dia 8 de setembre: Reunions famílies d’infantil i 4t de primària.
Dimecres dia 9 de setembre: Reunions famílies de 3r de primària.
Dimecres dia 9 i dijous dia 10 de setembre: Reunions famílies de 1ri 2nde primària.
Dijous dia 10 de setembre: Reunions famílies de 5è i 6ède primària.

SERVEIS COMPLEMENTARIS:
El servei de transport escolar està garantit i s’informarà dels horaris a les reunions amb les
famílies.
El servei de menjador començarà el dia 14 de setembre.
Pel que fa a l’escoleta matinera i a les activitats extraescolars, a hores d'ara s’estan cercant
solucions per poder oferir aquests dos serveis amb les màximes garanties de seguretat
sanitària.

L’Equip directiu

