Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Jungfrau

Benvolgudes famílies,
El curs passat va tenir un final no desitjat ni esperat. Aquesta pandèmia ens fa viure
situacions diverses de salut, emocionals, laborals… i ens demana un esforç,
solidaritat, generositat i responsabilitat importants.
Haureu sentit pels mitjans de comunicació informacions de com l’escola obrirà de
nou les portes. El Departament d’Educació ens dóna les pautes i instruccions que
cal seguir. A partir d’aquestes pautes, durant el mes de juliol i agost, hem estat
elaborant un pla d’obertura que anirem compartint amb tota la comunitat educativa.
Nosaltres, mestres i personal del centre, estem treballant per obrir l’escola amb la
màxima seguretat. Tenim ganes de poder tornar a les aules i acompanyar als/les
nostres alumnes en aquests moments i en el seu procés d’aprenentatge. Des de
l’escola, assumim aquest repte i us demanem la vostra col·laboració. L’èxit és la
suma dels petits esforços de cadascun de nosaltres.
A continuació, volem compartir alguns punts d’aquesta tornada. Aquests criteris
bàsics són comuns en tots els àmbits de l’escola, tant en horari lectiu, com a
l’horari de menjador i extraescolars.

Organització dels grups estables.
Els/les alumnes estan organitzats en grups estables per assegurar-ne l’estabilitat i
facilitar i el seguiment de la traçabilitat. El plantejament és reduir les ràtios de
manera que dels 2 grups classe del mateix nivell en fem tres, en el cas de P5 se’n
faran 4.
En el dia a dia, es vetllarà per no barrejar-los amb altres nivells com es feia
anteriorment a tallers, reptes, espais… Cada grup classe s’ubicarà a la pròpia aula
amb el seu tutor/a formant aquest grup de convivència estable. S’organitzaran les
aules per tal d’evitar els espais compartits.
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Entrades i sortides:
Per tal d'evitar aglomeracions a les portes, les entrades i sortides es realitzaran per
cinc punts d’accés i en algun casos de forma esglaonada, amb 10 minuts de
diferència.
Organització del temps i espais d’esbarjo:
Procurarem que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. Quan això
no sigui possible o sigui convenient poder relacionar-se amb d’altres grups, caldrà
mantenir la distància de seguretat o portar mascareta.
Per tant, sortirem al pati per torns i el distribuirem per tal que cada grup estable tingui
definit el seu propi espai de joc.
Fluxos de circulació.
En els desplaçaments per l'escola fora de l’aula alumnes i professionals portaran
posada la mascareta.
Properament us enviarem noves circulars amb aspectes organitzatius i de
funcionament més concrets.
Per tal de facilitar, poder respondre a neguits i dubtes que tingueu, els/les mestres dels
vostres fills/es us han convocat a una reunió telemàtica. També convocaran abans de
començar el curs als vostres fills i filles per tal de poder-los avançar qui serà el seu
tutor/a i quin serà el funcionament del primer dia.

Gràcies per la vostra col·laboració.
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