Barcelona, 24 de març de 2021

Newsletter 25
Atenció! Últimes novetats!
❖ Avui ens acomiadem de la newsletter del segon trimestre.
Ha estat un trimestre que va començar amb molta incertesa i dificultats
per la 3a onada però finalment, l’hem pogut acabar d’una manera més
tranquil·la del que pensàvem.
Volem agrair l’esforç i la comprensió a totes les famílies i
professionals de la casa!
❖ No obstant, hem de continuar recordant les mesures de seguretat més
essencials per tal d’evitar reduir al màxim la propagació del virus:
1. No portar l’alumnat a l’Escola amb simptomatologia compatible amb la
Covid19.
2. Si algú del grup convivent de casa vostra té símptomes i està esperant
el resultat de la PCR es recomana que els seus convivents no vinguin a
l’Escola fins saber els resultats ja que podrien ser possibles positius
asimptomàtics.
❖ Important: La sortida del darrer dia de trimestre de les 13.00h i les
15.00h (per als alumnes d’infantil i primària) es farà per la porta
corresponent que cada curs té pel matí, per tal d’evitar aglomeracions.
Per la resta de torns, els alumnes que facin ús del servei de cangur tarda
sortiran per la porta general del carrer Almeria.
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 persones/grups
confinats: Escola Segura
Aspectes propis del centre
❖ Us recordem que demà tindrà lloc la xerrada telemàtica per a totes les
famílies de l’Escola que estiguin interessades en el tema “mòbils, xats,
sèries i jocs informàtics: el subtil llindar entre l’ús, l’abús i l’addicció”.
Aquesta xerrada és gratuïta per a les famílies però suposa un cost
econòmic per a l'Escola. Us demanem la màxima participació.
Es farà a les 19.00h a través del següent enllaç: XERRADA PER A FAMÍLIES
❖ Us recordem també que les famílies d’infantil i primària han de respondre
abans d’aquest dijous, el qüestionari del darrer dia de trimestre per tal
d’organitzar l’espai migdia i el servei de cangur tarda: DARRER DIA DE
TRIMESTRE

