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Benvolguda família,
Tot seguit us informem d’aspectes que són del vostre interès.

1. INICI DE CURS 2020-2021

Les classes començaran el 14 de setembre.
L’horari és : 8:30 a 12:00 i de 14:30 a 16:00
Vacances d’hivern : del 22 de desembre al 7 de gener.
Vacances de primavera : del 27 de març al 5 d’abril.
Jornada intensiva : dia 21 de desembre i del 7 al 22 de juny (pendent de confirmació).
Dies de lliure disposició : 30/10/2020 – 7/12/2020 – 15/2/2021 – 29 i 30 /4/2021
(pendent de confirmació).

2.

ESCOLA

Donada la situació actual, i que ens trobem que haurem d’afrontar el curs 2020-21 amb una nova
organització, creiem més adequat avançar les reunions per tal de què coneixeu l’organització que
tenim prevista.
Aquestes reunions les realitzarem els dies 9 i 10 de setembre en els següents horaris :
Dia 9/9 : de 9:00 a 10:00 Educació Infantil
d’11:30 a 12:30 Cicle Inicial
Dia 10/9: de 9:00 a 10:00 Cicle Mitjà
d’11:30 a 12:30 Cicle Superior
Intentarem fer les reunions presencialment i alhora telemàtica (videoconferència en directe, on si
voleu també hi podreu participar), perquè si hi ha famílies que no podeu assistir-hi, tingueu la
possibilitat de seguir-nos des d’on us trobeu.
Més endavant us enviarem la convocatòria de la reunió amb els punts a tractar.
Posteriorment també us farem arribar full informatiu amb tots els temes que s’han tractat.

3. ACORDS AMPA I ESCOLA

Servei d’acollida matinal i canguratge de tarda: es durà a terme des del primer dia, complint amb
totes les mesures de seguretat que estiguin establertes.
Extraescolars: durant el primer trimestre només es durà a terme l’activitat extraescolar d’anglès al
migdia, amb el Richard. S’ha pres aquesta decisió perquè, en fer classes de manera habitual a
l’escola, es considera al Richard una persona més del centre, i també perquè els grups de “speaking”
són per classes i no es barrejaran alumnes.
Més endavant es farà una valoració del funcionament. També es valorarà la conveniència o no
d’iniciar altres extraescolars.
Per mesures de seguretat, considerem que cal ser molt prudents, i minimitzar el nombre d’entrades de
persones alienes a l’escola per tal d’afavorir les mesures de prevenció que s’han establert al centre.
Pack higiènic: des de l’escola considerem necessari que cadascun dels nostres infants disposi d’un
pack higiènic d’us personal. En aquest, hi haurà: un gel hidroalcohòlic, tovalloletes biodegradables
desinfectants per superfícies, tres mascaretes, una per trimestre, de reserva, per fer-les servir en cas de
necessitat i mocadors de paper.
El gel, les tovalloletes de superfície i els mocadors s’afegiran al llistat de llibres i material, l’AMPA
s’encarregarà de proporcionar-ho, d’aquesta manera garantim que tothom ho tingui des del primer
dia de curs.
Per guardar tot això, cal que el primer dia d’escola els infants portin una CAPSA DE SABATES D’ADULT
DECORADA I AMB EL NOM, i així podran guardar totes aquestes coses a dins.
Menjador: l’empresa FUNDESPLAI, ens ha de facilitar el pla d’actuació per a la gestió dels torns de
menjador. Quan disposem de la informació us ho farem saber.
Ordinadors portàtils: estem fent les gestions necessàries per a les famílies que han d’adquirir un
dispositiu. Quan tinguem tota la informació, us LA farem arribar.

4. AMPA

Venda de llibres: depenent de l’evolució del virus, la recollida es realitzarà presencialment, o bé es
deixaran a les aules de l’escola. A principis de setembre s’acabarà de determinar.
Assemblea : Si la venda de llibres és presencial, es realitzarà el mateix dia. En cas de no poder ser així,
es comunicarà, via correu electrònic, el dia i hora per fer-la telemàticament.

Totes les novetats que vagin sorgint, us les farem arribar amb el correu d’escola o bé de l’AMPA.

Bon Estiu!!

