HEM PREPARAT EL CURS 21/22
Benvolgudes famílies,
Com ha anat l’estiu? Al juliol vam tancar l’organització pedagògica per al curs 2021/2022 i vam
fer un Consell Escolar on vam transmetre la informació que en eixe moment sabíem. Enguany
comptem amb l’experiència del curs passat i mantenim el compromís fer de garantir la
presència 100% de tot el nostre alumnat, malgrat els canvis en la situació sanitària que s’hi
puguen produir. Atendrem els criteris prescriptius que transmet la Conselleria d’Educació i
implementarem allò que s’hi ha modificat.
Encetem un curs amb bona part de la població vaccinada. Això comportarà canvis en els
protocols de gestió dels casos que compartirem amb vosaltres també quan en tinguem les
darreres indicacions.
Com ja hem dit adés, teníem clar que també enguany l’organització havia de garantir el dret a
l’educació, el dret a anar a l’escola, concebuda aquesta com un espai d’aprenentatge i de vida,
de relacions, de convivència, d’atenció, de valors... I això no només ha suposat, com el curs
passat, un compromís pedagògic, d’equip i de cooperativa, ja que enguany també l’organització
té força aspectes extraordinaris. Aquests canvis, a més, potser s’hagen de matisar al llarg del
curs, d’acord amb l’evolució de la pandèmia. En cap cas, això sí, deixarem de garantir el dret a
l’educació i l’escola presencial 100% i per tothom.
Pel que fa a l’organització dels grups classe, les possibilitats marcades per Conselleria n’eren
dues: grups estables de convivència (anomenats grups bombolla), i grups de referència. Els
grups bombolla d’infantil conviuran a l’aula sense fer ús de la mascareta. A partir dels 6 anys,
es manté la mascareta obligatòria per tothom, amb independència de l’organització dels grups
–bombolla, en el cas de primària, o a distància, en el cas de secundària. En educació física,
com quan fem esport, i sempre a més d’1.5 m i sense contacte, podran llevar-se la mascareta.
Evidentment, els mestres, farem ús de la mascareta dins de l’aula i fora, també malgrat la
distància, amb tots les grups.
Respecte dels serveis extraordinaris (matiners, servei de transport, aprenanglés, servei de
vesprades...) atenent als criteris de seguretat, seguint les indicacions de Conselleria, respecte
de les distàncies i l’ús de la mascareta.
I el pati, ja ho sabeu, és un regal, perquè disposem d’uns espais grans, oberts, diversos que
permeten la convivència, el moviment i el joc dels nostres xiquets i xiquetes, amb tranquil·litat i
seguretat, com ja fan en altres contextos no escolars.
Ja ho hem comentat: hem hagut de fer canvis obligats i mantenir bona part de la planificació del
curs passat. Novament agafem les dificultats i les limitacions com a reptes pedagògics que ens
faran aprendre a tots i totes, i que no volem viure com a renúncies.
Hem compartit amb vosaltres allò essencial que hem planificat, sobretot respecte dels canvis
del curs passat. En el document adjunt hi ha les peces clau per encetar el curs. Si teniu cap
dubte, evidentment, ja sabeu on som.

Una abraçada ben fort i benvingudes les famílies que enguany formeu part del nostre projecte.
Equip Directiu Escola Gavina

