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Atenció! Últimes novetats!
❖ Adjunt al correu us fem arribar el Pla d’obertura progressiva d’activitats
aprovat pel PROCICAT el passat 19 de novembre.
Previsiblement, en la quarta fase de la desescalada, es podrà tornar a la
presencialitat total dels cursos de BTX; això vol dir que en tornar de les
vacances de Nadal, el dia 8 de gener, els cursos de BTX tornaran al seu
horari habitual.
Aspectes propis del Departament d’Educació
❖ Com sempre, us adjuntem l’enllaç on podeu fer la cerca de centres
escolars de Catalunya i veure la situació actual de grups confinats:
Escola Segura
Aspectes propis de l’organització del centre
❖ De moment, Salut juntament amb el Departament d’Educació, aconsellen
mantenir la ventilació natural de les aules i no substituir-la per cap sistema
de filtres HEPA i/o purificadors d’aires.
❖ S’ha fet un estudi per reforçar les aules habituals d’infantil amb un segon
calefactor, a més a més del que ja tenen habitualment, per mantenir una
temperatura adequada quan arribi el fred.
❖ Aquest dilluns us vam presentar el nou projecte d’extraescolars amb
activitats presencials pel grup bombolla.
En un principi, volem mantenir aquesta modalitat durant tot el curs per
implementar un sistema factible en el temps i que el seu funcionament no
es vegi perjudicat segons l’evolució de la pandèmia.
Realitzant activitats amb el grup bombolla ens assegurem que no les
tornin a anul·lar si la situació empitjorés.
No obstant, en la fase de desescalada que ens trobem actualment, si algun
grup bombolla no sortís viable, es podria agrupar amb un altre sempre i
quan la suma no superi els 6 alumnes.
Us animem a què us apunteu si encara no ho heu fet, omplint el següent
qüestionari: EXTRAESCOLARS GRUP BOMBOLLA
La data límit de resposta és fins el dia 29 de novembre.
Les activitats començaran el 14 de desembre i es reprendran en
tornar del Nadal. Recordeu que pels dos mesos (desembre i gener) només
es pagarà una única quota.

❖ Pel que fa a la piscina LECTIVA s’ha pogut reprendre amb normalitat
perquè es fa en horari lectiu i el grup bombolla no es barreja amb cap
altra escola. Per altra banda, l’inconvenient d’oferir la piscina
EXTRALECTIVA és que actualment els poliesportius tenen restriccions
horàries i d’aforament, i com sabeu, en horari no lectiu, coincideixen
diverses escoles. Un cop ens confirmin quan es pot reprendre la piscina
extralectiva us informarem als cursos corresponents.
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