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Atenció! Últimes novetats!
❖ Les mesures covid i restriccions a Catalunya es mantenen fins al 28 de
febrer. Després de la reunió del Procicat, el govern català ha decidit
prorrogar les mesures vigents aprovades a principis de mes, com a mínim,
una setmana més, després d’analitzar les últimes dades de les variants
covid que han arribat a Catalunya.
L’única nova mesura que flexibilitza les restriccions que afecten als infants
és la represa de les activitats extraescolars, d’esport escolar i lleure
educatiu per als infants d’Educació Infantil i Primària a partir del 22 de
febrer, “sempre evitant l’aglomeració de persones i la interacció entre
diferents bombolles”.
❖ De moment, l’Escola continuarà mantenint les activitats extralectives amb
el grup bombolla des d’infantil fins a 5è de primària, ja que la millora
només contempla poder fer una barreja d’alumnes de diferents grups
estables fins a un màxim de 6 persones.
❖ Davant les noves mesures dels poliesportius, el CEM La Bordeta ens ha
comunicat que l’activitat extralectiva de piscina de P3 i P4 es podrà
reprendre amb normalitat a partir de la setmana vinent.
Aspectes propis del Departament d’Educació
❖ Alguns dels nostres treballadors ja han rebut la vacuna d’AstraZeneca.
Es té previst continuar amb el procés durant tot el mes de març.
❖ Com sempre, us adjuntem l’enllaç on podeu fer la cerca de centres
escolars de Catalunya i veure la situació actual de persones/grups
confinats: Escola Segura
Aspectes propis de l’organització del centre
❖ El passat 18 de febrer va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària de
l’AFBSM amb una participació de 131 persones. Va durar fins les 00.30h
de la nit.
❖ Demà dia 25 de febrer és un dia important per a l’Escola. Com sabeu és
el dia de les votacions per a l’elecció de la Junta Directiva de l’AFBSM.
Aquest any, davant la situació, es podrà votar de manera telemàtica des
de les 9.30h fins les 18.30h i presencialment en les franges horàries que
us vam detallar en la circular d’ahir:
De 9.30h a 10.30h, d’13.00h a 16.30h i de 17.30h a 18.30h
❖ A l’Escola ja estem fent el compte enrere per Setmana Santa i cada
setmana traiem una cama a la vella quaresma!

