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

1. BENVINGUDA
Us volem donar la benvinguda a aquest segon trimestre. Esperem que hagueu gaudit d’unes bones
vacances. Ara és hora de retornar a les aules, i per tant volem recordar quatre normes bàsiques per
tal de poder garantir, en la mesura del que és possible, una regularitat al centre.
2. NORMES BÀSIQUES A TENIR EN COMPTE
Entrades i sortides :
Continuem utilitzant els mateixos accessos que durant el primer trimestre. Només farem un petit canvi
en l’entrada de l’alumnat de P4 i P5, els recollirem a la porta de l’entrada del vestíbul que dona al pati
de sauló ( l’espai que feu servir quan plou).
Temperatura : cal que des de casa els hi preneu la temperatura als vostres fills/es. Si tenen dècimes ,
es convenient quedar-se a casa i preguntar al pediatre com heu d’actuar. Des de l’escola tornarem
a prendre la temperatura, però durant aquests dies, que fa tant de fred, ho farem a les aules, la roba
i el mateix fred dificulta la precisió d’aquesta acció. Si detectem algun/a alumne/a amb febre,
trucarem a la família perquè el/la vinguin a recollir.
Gel : Durant aquests dies que fa tant de fred, també posarem el gel a les aules.
Suggeriments : recordeu que és molt important ser conscients de què en la mesura en què respectem
les normes de prevenció recomanades : gel, mascareta, reduir els contactes socials... , ens protegim
nosaltres i protegim als altres. Volem fer menció al trimestre anterior , donant-vos les gràcies per
poder-lo realitzar amb una normalitat total, el que permet que els/les vostres fills/es puguin dur a
terme les classes amb regularitat. Esperem continuar amb la mateixa dinàmica durant aquest
trimestre.
Ventilació de les aules : seguint les instruccions de què tots els espais s’han de ventilar, les aules i
passadissos estaran, durant estones amb les finestres obertes. Això fa que a les aules fa més fred, del
que és habitual. Tot i que hem demanat que incrementin la temperatura de la calefacció a l’escola,

us recomanem que abrigueu força als infants ( samarretes tèrmiques, forros...),i intenteu utilitzar peces
de roba que siguin còmodes per poder treballar a la classe. Si voleu, podeu portar alguna peça
d’abric, i deixar-la a l’escola per al seu ús diari.
3. SORTIDES
Durant aquest trimestre, donada la situació actual de la pandèmia, no tenim previst fer cap sortida.
La nostra intenció és realitzar una activitat d’escola transversal, artística, relacionada amb el projecte
de l’Univers. Més endavant, quant tinguem tota la informació us ho farem saber.

Us agraïm la vostra col·laboració, i esperem gaudir d’un bon trimestre.

ENTRE TOTS HO ACONSEGUIREM

