Colegio Nuestra Señora de la Consolación Alcúdia

Educamos para la vida

Estimadas familias,
Queremos hacerles llegar información importante que afecta al colegio a partir del lunes 8 de junio si entramos en Fase 3:
●

Los alumnos de cualquier curso de Infantil, Primaria y ESO podrán venir de manera voluntaria al colegio y asistir a
tutorías especiales de refuerzo con un profesor con cita previa a petición de las familias o del propio colegio.

●

Si vienen, deben tomar la temperatura a sus hijos en casa y comprobar que no tengan fiebre (37,5º C).

●

En el colegio deben mantener la distancia de seguridad entre personas de 2 metros y, si no es posible, deben
llevar mascarilla. El colegio garantizará 4m2 para cada alumno (según normativa).

●

Los grupos de Infantil no serán superiores a 10 alumnos y los grupos de Primaria y ESO no superarán los 15
alumnos.

●

En la medida de lo posible los padres deben evitar acudir al centro: es preferible contactar por teléfono.

En estos momentos y en los próximos meses vamos a estar trabajando para poder empezar el próximo curso 2020-2021

con normalidad, pero también estaremos preparados a las nuevas normas que nos exija la Conselleria d’Educació y la
Conselleria de Sanidad.
Queremos agradecerles su comprensión y colaboración ante una situación tan excepcional. Esperamos que todos sigan
bien y que podamos volver a verles pronto. Un saludo.
Direcció

Benvolgudes famílies,
Volem fer-vos arribar informació important que afectarà el funcionament del col·legi a partir de dilluns dia 8 de juny, si
entram a la fase 3:
●

Els alumnes de qualsevol curs d’Infantil, Primària i ESO podran venir de forma voluntària al col·legi i assistir a
tutories especials de reforç amb un professor, sempre amb cita prèvia a petició de les famílies o del col·legi.

●

Qualsevol alumne s’ha d’haver pres la temperatura abans de venir al centre. En cas que presentàs febre (>
37,5ºC) haurà de quedar al domicili i la família contactarà amb l’equip sanitari del seu centre de salut.

●

Al col·legi s’haurà de mantenir la distància de seguretat de dos metres entre persones. En cas que no es pugui
mantenir aquesta distància, els alumnes hauran de dur mascareta. El col·legi garantirà 4m2 per a cada alumne
(segons normativa).

●

Els grups d’Infantil no seran superiors a 10 alumnes, i els grups de Primària i ESO no superaran els 15 alumnes.

●

En la mesura de les vostres possibilitats, els pares heu d’evitar acudir al centre. Vos recomanam que contacteu
amb nosaltres a través del telèfon.

En aquests moments i en els propers mesos estarem fent feina per poder començar el proper curs 2020-2021 amb

normalitat, però també estarem preparats davant les noves normes que ens exigesqui la Conselleria d’Educació i la de
Sanitat.
Vos volem agrair la vostra comprensió i col·laboració davant una situació tan excepcional. Esperam que tots estigueu bé i
que vos puguem tornar a veure aviat.
Rebeu una salutació cordial.
Direcció.

