
 

COMUNICAT RETORN A LES AULES 

Estimades famílies, 

Referent a la Resolució del Conseller d'Educació, Universitat i Recerca de dia 4 de juny de 2020                 

per la qual s'aprova el Protocol per a la fase 3 de desescalada progressiva per als centres                 

educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears i tal com contempla el                

punt 2 de l'annex I d'aquesta resolució, oferim la possibilitat de que els alumnes s'incorporin               

de forma presencial a les aules. 

De dilluns dia 15 a divendres dia 19 de Juny els infants que ho desitgin tenen la oportunitat de                   

venir a l’escola a fer tallers en grups reduïts de com a màxim 10 infants amb una mestra                  

referent. El grup sempre serà amb els mateixos integrants. La data màxima per apuntar-vos en               

aquests tallers és dijous 11 de juny a les 14h, enviant un correu a              

familiespetits@ceipsantmiquel.net. 

L’horari d’aquests tallers serà de 9:30 a 11:00h seguint el següent protocol: 

1. Heu de venir a cercar les vostres coses abans de dilluns 15 de Juny per la prèvia                 

desinfecció. Podeu venir a cercar les coses el dijous 11 i divendres 12 de Juny de 9 a                  

14h.  

2. A partir de dilluns dia 15, les famílies no poden entrar al centre. Hauran de deixar els                 

infants a la barrera exterior on es rentaran les mans amb gel hidro-alcohòlic abans              

d’entrar. Les famílies que us trobeu davant la barrera de l’escola recordeu mantenir la              

distància obligatòria. La sortida serà de la mateixa manera. 

3. Per entrar no fa falta mascareta. 

4. Han de dur sabates de recanvi per dins l’escola i una botella d’aigua. Si es banyen com                 

que no podem tenir material a l’escola telefonarem a la família perquè els vengueu a               

canviar/cercar. 

5. Cada dia han de venir amb una muda neta i diferent a la del dia anterior. 

6. Han de venir berenats de casa. 

7. No hi haurà activitats lliures d’ambients, seran tallers dirigits. 

8. El centre disposa de tot el protocol de seguretat per assegurar el manteniment de la               

distancia mínima entre infants, tot i que, hem de recordar que els infants tenen              

necessitats de contacte físic i relació social. 

 

Us convidam que anticipeu als vostres infants de com serà la nova situació. 

Gràcies per la vostra col·laboració i comprensió. 

L’equip d’Infantil. 
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