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Benvolgudes famílies, 

 

la pandèmia que estem vivint per la Covid-19 fa que l’organització de l’escola en aquest curs, que 

començarà el proper 14 de setembre, hagi de contemplar una sèrie de mesures específiques necessàries 

per poder garantir una escola que es desenvolupi en un ambient de seguretat per a tots els seus membres. 

Les mesures s’han establert seguint les instruccions del Departament d’Educació recollides principalment 

en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19 

de 3 de juliol i d’altres documents posteriors que el matitzen tenint en compte les circumstàncies de la 

pandèmia en que ens trobem en aquests moments. Per a que aquestes mesures siguin eficients i eficaces 

és necessària la col·laboració de tota la comunitat educativa: alumnes, mestres i famílies. El seu respecte i 

acompliment contribuirà a un bon desenvolupament del curs. En aquesta circular us informem d’algunes 

concrecions recollides en el Pla d’Organització del centre en el marc de la pandèmia de la nostra escola 

 

1- Assistència al centre com s’especificava en el document del Departament de Salut, no podran assistir a 

l’escola els alumnes que presentin simptomatologia compatible amb la Covid-19 o qualsevol altre quadre 

infecciós, o hagin estat convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 

els 14 dies anteriors. Les famílies hauran de signar una declaració responsable en aquest sentit. En cas 

que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat 

en cas de contraure la infecció, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu 

equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al 

centre educatiu.  

 

2- L´ús de la mascareta serà obligatori, a les aules i a les zones comuns. El contacte entre altres 

grups/classes es veurà limitat i s’haurà de fer respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància), 

que s’hauran de mantenir en els passadissos i altres espais comuns.  

A més es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció del centre, dels espais comuns i cal garantir l’accés a 

gel hidroalcohòlic i/o sabons allà on sigui necessari.  

 

3-Es prendrà la temperatura als alumnes abans de les classes. En cas de tenir febre l´alumne no podrà 

entrar a classe.   

 

4-Si es produeix un positiu, tot el seu grup estable de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa el 

temps que marqui la llei.  En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la formació es 

continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar. 

 

5-Preguem que els alumnes portin diariament el seu material, llibreta, llibres, material d´escriptura.  

 

Esperant un curs segur , us agraïm la vostra col·laboració. 

 

 

 

 

 

 

 

Enjoy English 


