CARTA FAMÍLIES

Bon dia, famílies:
En primer lloc, us donem les gràcies a tots/es per els vostres suggeriments, perquè sabem que els feu
sempre intentant millorar la situació.
Penseu, que a finals de juliol, ens van comunicar que al setembre estarien a classe sense mascaretes,
excepte els professors especialistes, entre d’altres normes. Totes aquestes consignes han anat
canviant i, segurament, tornaran a canviar.
La idea que hem de tenir és que les classes han de ser un grup familiar, com si estiguéssim a casa, on
no hi ha mesures de seguretat: no fem servir les mascaretes, no mantenim les distàncies, etc.
Què fem cada vegada que arribem del carrer?: rentar-nos les mans i posar hidrogel. Doncs,
exactament això, és el que hem d'aconseguir a la classe.
Farem que no hi hagi intercanvis amb altres grups i cada vegada que surtin de classe i cada vegada
que entrin, dedicarem temps a posar hidrogel o rentar les mans. I, per descomptat, portaran sempre la
mascareta, ben posada: tapant nas i boca.
Netejarem amb freqüència les taules, el material que s'hagi manipulat, els poms de les portes; i,
ventilarem la classe contínuament. No es podran trobar amb altres grups perquè sempre pujaran i
baixaran en fileres i fins que no hagi sortir la filera d’abans, no sortirà la següent, encara que això ens
faci trigar més. La pujada al pati es farà per una escala i la baixada per l’altra, evitant així, que es
puguin trobar. Els patis seran, con màxim de dos cursos i cada curs tindrà el seu espai, separat per
tanques i sense contacte amb l'altre curs. Farem servir tovalloletes d'un sol ús cada vegada que es
rentin les mans amb sabó. Aquestes es llançaran en una paperera amb pedal i tapa (tant en els
lavabos com a l'aula).
Som conscients de totes les vostres preocupacions, que són molt lògiques, ja que la situació no és per
menys; però, hem de pensar que l'escola no només és ensenyar Mates, Català, etc., és, també,
sociabilitat, hàbits, convivència, estímuls: manipular, escoltar, moure, retornar-se, sentir-se
acompanyats dels seus amics i professors... En definitiva: formar, de manera integral, a les persones.
Us demanem a tots: pares/mares, tota la col·laboració possible, aquest curs més que mai, per fer de la
nostra escola un lloc on els vostres fills vinguin amb alegria, amb ganes de conviure i aprendre, sense
angoixes ni preocupacions; que puguin sentir que estan segurs i que es sentin a gust a l’escola.

Ens hem de mentalitzar que el curs és presencial, però no com ha estat sempre. No és “normal" per
totes les mesures de seguretat i protocols que Sanitat i Educació han marcat; però, si tots posen el
millor de nosaltres, les ganes i el sentit comú, aconseguirem que sigui el més “normal” possible.
A mesura que passin els dies, anirem analitzant totes les mesures adoptades, per millorar tot el que
sigui necessari i ho posarem en pràctica. No ho dubteu.
Moltes gràcies per la vostra molt necessària col·laboració i la vostra comprensió. Si treballem junts,
ho aconseguirem.

