Barcelona, 22 de juny de 2021

Benvolgudes famílies,
Hem arribat a un final de curs que va començar amb moltes incerteses però
que finalment ha acabat millor del que esperàvem.
No hem d’oblidar tot el que ens ha ensenyat la pandèmia com tampoc
oblidarem a totes les persones que malauradament s’ha endut.
Aquest escrit és per donar les gràcies a tots els professionals de la casa, a
l’alumnat i a les famílies, perquè entre tots i totes hem aconseguit resistir a
tots els obstacles i reptes que ha provocat aquesta complexa situació.
De cara al curs vinent, tot i que hi haurà certa flexibilitat en les mesures, no
hem d’abaixar la guàrdia fins que la situació epidemiològica i el procés de
vacunació sigui l’adient.
A començaments de setembre us enviarem el pla d’actuació per restar
pendents de la darrera normativa.
Tot i això, us avancem que:
1. Es mantenen els grups estables de l’aula (tot i que hi haurà activitats
pedagògiques que es podran fer amb la barreja de diversos grups/cursos).
2. Els patis tornen al format habitual, segons cada etapa.
3. Es mantenen les entrades i sortides de manera esglaonada i pels mateixos
accessos d’aquest any per evitar aglomeracions.
4. El menjador torna al seu ús habitual tot i que s’esglaonaran els horaris.
5. Les activitats extra lectives tornen al seu format habitual (es crearan grups
estables d’extra lectives). En els propers dies rebreu l’oferta definitiva i
podreu fer les preinscripcions de les activitats durant el mes de juliol.
6. L’ús de la mascareta a l’aire lliure no serà necessària si la normativa del
moment així ho aprova.
7. La gestió de casos covid es farà com fins ara (les persones que presentin
símptomes compatibles no poden venir al centre, tampoc aquelles que
estiguin esperant el resultat d’una prova PCR i es recomana que tampoc ho
facin els contactes estrets d’algú que presenta símptomes i que a l’hora està
esperant el resultat de la seva PCR).
Es farà el seguiment des del centre i els casos positius/confinaments grupals
es gestionaran a través del gestor covid.

8. Les absències les podeu comunicar a través de l’app de clickedu o trucar a
la secretaria d’Almeria (per INF i PRI) o a la de Gavà (per ESO i BTX).
A principis de juliol us enviarem la informació relativa al curs 21/22 que
pengem al web de l’escola (calendari escolar, material necessari, llistat de
llibres de cada curs, gestió de compra d’ordinadors, organització del 1r dia,
horaris i accessos d’entrades i sortides, tutors/es de cada curs, professionals
que treballen al centre, dades de contacte, etc...).
Per últim, i abans d’acomiadar-nos, ens agradaria que poguéssiu respondre
l’enquesta de satisfacció de final de curs, ja que tot i ser un any excepcional,
la nostra tasca és continuar millorant en tot el que puguem.
Estarà oberta fins el 23 de juliol:
ENQUESTA FINAL DEL CURS 20-21
I ara sí, MOLT BONES I MERESCUDES VACANCES D’ESTIU A TOTHOM!!

Gabinet Gerent

