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Atenció! Últimes novetats!
❖ Salut ha actualitzat els símptomes compatibles amb COVID-19, pels
quals un alumne i/o un treballador no poden venir a l’Escola, realitzant
la següent modificació:
La congestió nasal ha d’anar acompanyada d’altres símptomes com tos,
febre, malestar, mal de cap...
Si no va acompanyada d’altres símptomes, l’alumne/treballador SÍ poden
venir a l’Escola.
❖ Servei de menjador en cas de confinament:
Us informem que en cas de confinament d’un grup, les empreses de menjador
han de garantir el servei mitjançant càtering a l’alumnat que és beneficiari
d’ajut de menjador. El menjar s’haurà de recollir en el centre educatiu.
❖ Canal de Telegram:
S’ha creat un canal anomenat “Salut/Escola”, del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya. Us animen a què us afegiu. Us pot ser molt útil.
Ho trobareu a: https://t.me/SalutEscolaCAT
❖ Al correu adjunt teniu un document de Salut que es necessita signar
i portar-ho al centre només si doneu el vistiplau perquè us informin del
procediment de gestió de casos i contactes de COVID-19 del centre
educatiu: autoritzeu a que la unitat mòbil de Salut vingui a l’Escola a
fer proves PCR als vostres fills/es, en cas que a la seva aula s’hagi
donat un cas positiu.
Important!! En aquest document, com a novetat, informen que si un
alumne/a dona POSITIU, la resta de companys/es de la seva classe HAN
D’ANAR A L’ESCOLA; sent la Direcció de l’Escola, per indicació del Servei de
Vigilància Epidemiològica Territorial, qui indicarà quan han de deixar d’anar a
classe i fins a quina data.

Altres aspectes d’organització del centre...
❖ Amb motiu d’obrir les dues portes per Primària, quan fan entrades i
sortides, recomanem NO PORTAR PATINETS, ja que els que entren per
la porta de Gavà/Almeria no poden creuar fins a secretaria per deixarlos. Per solidaritat dels mateixos us agrairíem que no es portessin.
❖ Aclariment: Cangurs tarda
Aquest any no hi ha servei de mediateca com a tal (ús de famílies i alumnes
en conjunt). Per aquest motiu, el servei de “Cangur tarda” es fa per als cursos
d’Infantil fins a 2n d’ESO, habilitant diferents espais i incorporant la vigilància
de monitors/es necessària.
L’espai de mediateca s’ha habilitat perquè els alumnes de CS puguin fer el
servei de Cangur tarda, amb el mateix cost que aquest servei té: 3,26€/hora,
1,30€/mitja hora.
L’horari serà de 16.45h a 18.15h.
❖ Entrada migdia: Pels alumnes que dinen a casa, la porta d’Almeria
s’obrirà a les 14.55h. Els alumnes de primària aniran a la seva filera
habitual del matí (els docents els aniran a recollir allà) i les famílies
d’Infantil podran entrar.
❖ Recordem que, davant qualsevol incidència diària referent al menjador,
s’ha d’avisar al centre per fer la previsió a cuina.
Infantil i Primària: Telèfon 93.421.95.29 o via correu electrònic:
cbosch@escola-proa.cat (Cristina Bosch)
Secundària: Telèfon 93.421.95.29 o via correu electrònic:
consergeriagava@escola-proa.cat (Cristina Coca)
❖ Segmentem en diversos espais la porta d’Almeria per sortir: el que
està més al cantó dret serà per fer la sortida de les fileres de les classes
i entregar als alumnes, el del mig perquè les famílies que ja han entrat
puguin sortir i el cantó esquerra per entrar.

Entrada

Sortida fila del curs
Sortida famílies

❖ També hem demanat un megàfon per poder fer la crida dels cursos a
la porta d’Almeria (arribarà en els següents dies).
Aprofitem per recordar que aquest curs la puntualitat d’arribada i de
sortida són molt importants. Demanem, també, que es desallotgin les
sortides del carrer per evitar aglomeracions.

Més coses...
Adjuntem el calendari de curs (també està penjat a la web):

I per acabar, algunes fotos d’aquests dies...

