
             ESCOLA PARE POVEDA 

 

Benvolgudes famílies, 

Ens adrecem a vosaltres per explicar-vos que estem treballant des de l’escola perquè 

el nou inici de curs 20-21 sigui segur per a tot l’alumnat del centre i per a tota la 

comunitat educativa. 

Sé que us arriben moltes informacions des dels mitjans de comunicació que, sovint en 

comptes de donar unes directius clares, només fan que crear més neguit entre les 

famílies. 

Des de l’equip directiu us volem transmetre molta tranquil·litat. Estem treballant molt 

estretament amb la inspecció d’educació i amb el Consorci. Hem elaborat tot un pla 

d’obertura pel setembre on es contemplen entrades i sortides esglaonades per 

garantir la màxima seguretat de tot l’alumnat. De la mateixa manera, hem establert 

conjuntament l’escola, la comissió de menjador de l’AFA i l’empresa ALCOES tots els 

protocols necessaris perquè l’espai de menjador i el temps de migdia segueixin 

amb les indicacions donades des del Consorci d’Educació. A més també hem 

mantingut algunes reunions amb l’AFA per dissenyar una planificació de les 

activitats extraescolars que garanteixin també totes les mesures de seguretat per 

a tots els infants. 

Ara bé, com que ja sabeu que la situació és tan variable i canviant preferim esperar a 

donar-vos a conèixer tot el Pla d’inici del curs 20-21. Serà a principis de setembre i 

quan ja serem més coneixedors de la nova situació en la que es troba el COVID19 

quan us farem arribar el Pla definitiu d’inici de curs 20-21. De tota manera per 

qualsevol dubte o neguit no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres a través 

del correu de l’escola  a8002988@xtec.cat i intentarem donar-vos resposta, si podem, 

a totes les qüestions que ens plantegeu. 

Per altra banda, aquest curs 20-21, ens veiem amb la necessitat d’eliminar tot el 

material col·lectiu del que fèiem ús a les aules. Cada infant haurà de tenir el seu 

propi material que no podrà deixar ni compartir amb la resta de companys/es. És 

per aquest motiu que us demanem que durant a l’estiu aneu preparant tot el material 

individual de cada infant, ben etiquetat i amb noms i cognoms. Tot el material que 

no estigui adequadament identificat s’haurà de tirar a la brossa i no es podrà 

depositat en cap recipient o espai d’objectes perduts. Estem parlant de tots els 

objectes ( carmanyoles, peces de roba, mascaretes, llapis, gomes, etc) 

És per aquest motiu, i com a conseqüència que sereu les famílies que fareu l’aportació 

de tot aquest material escolar, que aquest curs 20-21 i de forma excepcional hi haurà 

una reducció de la quota individual en concepte de material escolar. 

A continuació us passem la relació de tot el material necessari per a cada alumne/a 

segons el nivell que hagi de cursar el proper curs  20-21 

Esperem veure-us ben aviat, 

BON ESTIU !!!                                                                                    La direcció 

                                                                                        Barcelona, 24 de juliol del 2020                                
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