Benvolgudes famílies,
Com imaginem que ja heu anat sentint als mitjans de comunicació, la represa
de curs escolars al setembre ens durà novetats en l'àmbit organitzatiu.
Estem adaptant les normatives publicades pel Departament d'Educació fins a
aquest moment, per planificar i organitzar el curs 2020-2021, un curs que serà
molt diferent als que hem viscut fins ara.
Des del moment de la publicació de la normativa oficial (primera quinzena de
juliol), estem treballant des de l’equip directiu i de gestió de l'escola per a
concretar i adaptar els criteris generals de la normativa, a la realitat de la
nostra Escola.
El nostre principal objectiu és garantir al màxim la presencialitat a l'escola i al
mateix temps garantir la seguretat sanitària.
La necessitat de fixar grups estables d'alumnat amb poca mobilitat pel centre,
assignar aules específiques per cada grup, garantir entrades i sortides
d'alumnat amb distàncies de seguretat, fixar moments i espais d'esbarjo també
amb distanciament, establir un protocol en el servei migdia, reforçar el projecte
educatiu per tal que tingui continuïtat en cas de confinament puntual d'algun
grup d'alumnes assegurar la neteja i desinfecció dels diferents espais de
l'escola al llarg del dia i de la setmana, establir totes les mesures de seguretat
necessàries, definir protocols davant de possibles casos d'infeccions són
alguns dels elements amb els que estem treballant ara per a configurar el dia
a dia a l'escola el curs vinent.
El dia 8 de setembre mitjançant una webinar/video (si és webinar; 11:30 hores*
el dia d’abans us arribarà l’enllaç) i correu electrònic us farem arribar
informació més detallada de l’inici de curs.
Voldríem aprofitar aquest missatge també per donar la benvinguda més
sincera a totes les famílies noves que us incorporeu a l'escola Sopeña així
com un desig molt sincer de que pugueu gaudir d'un període de descans
satisfactori.
Gràcies per la vostra confiança, ens retrobem al setembre.
Ben cordialment,
Equip Directiu.
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