Benvolgudes famílies,

Estem a les portes d’iniciar un nou curs marcat pels efectes de la pandèmia del COVID-19. Les informacions
de les darreres setmanes han mostrat un augment dels contagis i han demanat a la societat un esforç més
per intentar aplanar la corba amb un objectiu clar: assegurar l’inici de curs el 14 de setembre.

Des de l’escola ens hem adaptat a les últimes instruccions dels darrers dies que ens marquen els
Departaments d’Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya. Cal remarcar però, que cada centre escolar
s’haurà d’ajustar als recursos d’espais i de dotació de professorat que aporta el propi Departament
d’Educació, amb una autonomia de centre per adaptar-se a les instruccions. També és important remarcar
que les informacions dels mitjans no sempre són completes i poden portar a les famílies a confusions en com
cada centre educatiu es podrà organitzar.

Obrirem el dia 14 a tots els alumnes i amb el 100 % de presencialitat, amb mesures higièniques i
organitzatives que protegeixin el màxim els infants , nois i noies i adults que hi haurà al centre. Entre aquestes
mesures cal destacar:
-

Grups estables d’alumnes, evitant el contacte entre grups i espais comuns de treball
Entrades i sortides esglaonades, amb 4 punts d’accés
Patis esglaonats i amb espais determinats per cada grup estable
Higiene de mans
Ús de la mascareta
Control de la temperatura a l’entrar al centre
Dos torns de menjador
Reducció del nombre de professorat que participa en l’acció educativa a cada grup estable
Ampliació de la freqüència de neteja de l’escola
Establiment d’un nou instrument de comunicació específic per temes relacionats amb el COVID

Us anirem detallant totes aquestes informacions en les reunions d’inici de curs i amb circulars quan sigui
necessari ampliar qualsevol informació. Així mateix, a mesura que es generin s’aniran penjant al web del
centre.

En la situació en la que ens trobàvem el juliol passat vam plantejar reunions d’inici de curs presencials. Les
actuals circumstàncies que no permeten trobades de més de 10 persones ens obliguen a replantejar-les i per
tant seran telemàtiques, exceptuant P3 on farem trobades presencials amb grups reduïts.

En breu us farem arribar el nou calendari de reunions i instruccions de com fer les connexions.

És el desig de tothom que el curs pugui desenvolupar-se amb la màxima normalitat possible, però és evident
que la probabilitat de que hi hagi confinaments parcials és real i alta. Quan això passi engegarem el treball
des de casa en circumstàncies que possiblement no seran les mateixes del passat curs, ja que podran coincidir
grups treballant presencialment a l’escola i grups confinats teletreballant.

Hem organitzat l’escola des d’una visió global del centre. Pot passar, per exemple, que els canvis en els horaris
d’entrades i sortides no s’ajustin a les casuístiques individuals de cada família. Caldrà un esforç col·lectiu i la
capacitat de ser assertius per ajustar-nos tots plegats al nou model. Cal ser conscients que estem vetllant per
la prevenció i la seguretat al centre, i aquesta feina l’hem de fer entre tots els col·lectius que formem part de
MDLourdes.

Desitjant-vos un bons curs, rebeu la meva salutació,

Joan Tardà Gelpí
Director

Mataró, 2 de setembre del 2020

