Curs 2020-2021

Estimades famílies,

Tal com us vam avançar a les reunions de divendres prèvies a l’inici de curs, ja estem en
disposició de compartir-vos la Versió 2 del Pla d’Organització pel Curs 20-21 corresponent a
la nostra escola. El trobareu al web de l’escola a l’apartat “Actualitat”.

Podeu accedir-hi

directament, clicant al següent enllaç:

Pla Organització Escola Pia Luz Casanova 20-21 (Versió 2))

Aquest document va ser presentat ahir al Consell Escolar i compartit amb Inspecció Educativa.
Avui, el volem fer públic per a tots i totes vosaltres.

Aquest document modifica i amplia la informació del document que us vam compartir el mes de
juliol. Continua tractant-se d’un document “viu” que pot veure's modificat atenent els canvis
constants que estem vivint aquests mesos, a l’evolució de la pandèmia i a les noves
instruccions que ens puguin arribar del Departament d’Educació i del Departament de Salut.
Com sempre, us mantindrem informats i informades en tot moment.

Com també us vam explicar a les reunions de divendres, el Departament d’Educació demana a
les famílies que signeu una Declaració Responsable i que les lliureu a l’escola el mateix
dilluns dia 14 de setembre. A continuació, us compartim els dos models, un per menor de 18
anys i l’altre per alumnat major de 18 anys:

Declaració Responsable Família-alumnat menor d'edat Curs 20-21
Declaració Responsable Alumnat Major d'edat Curs 20-21
També us compartim un llistat de comprovació de símptomes que ens va facilitar el
Departament d'Educació a l'annex 1 del document "Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a
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centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19" (3.7.2020). Aquest llistat no ens
l'heu de lliurar complimentat, és per tenir-lo "penjat a la nevera" i que pugueu valorar si heu de
dur la nena o el nen a l’escola o no. Si veieu que no, ens heu de trucar per avisar de la situació
i que puguem prendre les mesures que corresponguin.

Com també us vam compartir a la reunió telemàtica de divendres, aquí us compartim l'enllaç
del canal de Telegram que ha creat el Departament de Salut exclusivament per informar
d'aspectes escolars relacionats amb la Covid-19.
Enllaç per unir-se al canal: https://t.me/SalutEscolaCAT
Enllaç per descarregar-vos Telegram: https://telegram.org/ (Android, iOS i PC)
Si teniu algun dubte o necessitat d’algun aclariment, a les reunions d’inici de curs podreu
aprofitar per fer totes les consultes que creieu oportunes.

Com sempre, restem a la vostra disposició.

Rebeu una forta abraçada de part de tot l’equip educatiu de l’escola!

Equip Directiu
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