Perpinyà, 6 de maig de 2020

Estimades famílies de La Bressola,
Tal com vam anunciar al correu del passat dia 30 d’abril, seguint les consignes governamentals, a
partir del 12 de maig a les escoles i del 18 de maig al col·legi, obrim els primers grups presencials
als centres; a excepció de l’escola de Nyils, ja que el municipi no obrirà pas cap escola.
Hem tingut una gran demanda per part de les famílies per fer la reentrada presencial.
Valorem molt positivament la confiança i la voluntat de normalitat, tanmateix hem de ser molt
curosos i prudents amb la reobertura, que farem de manera progressiva.
Malauradament, per qüestions d’organització i de seguretat, en un primer moment, no podrem
pas acollir tots els infants que ho han sol·licitat.
En veiem doncs obligats de prioritzar:
-La capacitat d’aplicació del protocol sanitari.
-Una organització efectiva que permeti als equips mantenir el treball a distància amb els alumnes
que restaran a casa.
Per a nosaltres, tots els alumnes, siguin a casa o a l’escola, han de gaudir d’un bon acompanyament
i seguiment pedagògic. L’escola se continuarà fent a distància amb les mateixes garanties.
Les prioritats que hem seguit per a crear els primers grups d’acollida presencial són:
1. Fills de personal sanitari, d’ensenyants o de personal de gestió de crisi.
2. Grups de GS, CP i CM2.
3. Germans i alumnes amb dificultats de seguiment a distància.
Els grups s’han configurat a partir de les demandes de les famílies i per raons d’organització,
excepte casos de força major, no podrem acceptar noves demandes fins a la nova organització
prevista a inicis del mes de juny, si les condicions sanitàries són favorables.
Malgrat això, no descartem pas obrir noves classes presencials en els pròxims dies o setmanes si
l’organització escolar i les condicions sanitàries ho permeten.
Aqueixa reentrada és un repte i una responsabilitat compartida entre La Bressola i les famílies. Vos
demanem de seguir totes les indicacions i recomanacions que vos farem arribar des de les escoles i
del col·legi.
Gràcies per la vostra col·laboració,
Joan Sebastià Haydn
President de La Bressola

