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Estimades Famílies

Davant l'imminent inici del curs escolar i la complexitat que suposa la posada en marxa de

diferents mesures extraordinàries orientades a obtenir les millors condicions possibles per a la

reincorporació, a les aules minimitzant  el  risc de contagi i  extensió de la Covid-19,  des de la

direcció del centre, estem treballant, al llarg de les últimes setmanes, per a una tornada segura i

que ens permeta finalitzar el curs. 

Ara més que mai necessitem de la vostra col·laboració per a que açò siga possible. Anem

a dedicar la primera setmana a informar a l’alumnat de les noves normes (que teniu penjades a la

web) i de com han de menejar-se pel centre. És important que repasseu aquestes normes amb

ells quan arriben a casa i que ens ajudeu a fer-los conscients de la gran responsabilitat que tenen

en la lluita contra aquesta pandèmia.

No deixeu que els vostres fills/filles vinguen al centre amb símptomes. Recordeu signar el

compromís que us farà arribar el tutor/a.

L’alumnat ha de vindre al  centre amb mascareta i  el  seu material de treball,  no poden

intercanviar res.

Els tutors/tutores facilitaran un correu, el primer dia, en la presentació, que heu d’utilitzar

per estar en contacte. La informació que apareix a Itaca no serà correcta fins que no estiguen

actualitzats els horaris (principis d’octubre). És molt important que mantingau una comunicació

directa i continuada amb el tutor/a del vostre fill/a. 

Si viviu al poble, sabeu que la millor manera d’accedir al centre és caminant, així ajudem al

manteniment de la bona salut de la nostra joventut. La policia ens va a ajudar a mantindre lliure

l’accés al centre, tancant el carrer a l’altura del encreuament carrer Músic Miguel Maria Falomir,

així  podem  obrir  la  porta  corredora  i  l’alumnat  disposa  de  més  espai  per  eixir  mantenint  la

distancia de seguretat.

Si veniu amb vehicle intenteu aparcar en el parking o en el carrer Pla de l’arc o rodalies.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració, entre tots farem que la tornada al cole siga el més

segura possible. La Direcció
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