
Benvolgudes famílies 
 
En primer lloc desitjam que tots gaudiu de bona salut, 
 
Dir-vos que entre tots vàrem fer possible els bons resultats del primer trimestre. Vàrem              
demostrar que l’escola pot ser un lloc segur. Agrair-vos a totes les famílies i en especial a                 
l’alumnat el gran esforç que suposa acceptar totes les mesures de prevenció i protecció              
establertes per evitar els contagis. 
 
No obstant, vos recordam que durant el 2021 hem de seguir respectant de manera estricta               
les mateixes mesures i volem destacar les que consideram FONAMENTALS per no posar             
en risc al conjunt dels grups per una irresponsabilitat individual: 
 

- TEMPERATURA I SÍMPTOMES. Si té més de 37,5º C o símptomes compatibles            
amb la Covid-19 (tos, sensació de manca d’aire, pèrdua de l'olfacte o gust, dolors              
musculars, diarrea, dolor toràcic, mal de cap…), no heu d’assistir al col·legi i heu de               
contactar amb el vostre centre de salut.  
 

- CONTACTES ESTRETS. Baix cap concepte acudir al centre. Inclosos els dies           
pendents de resultats de PCR per possible contacte estret amb una tercera persona. 
Una imprudència pot implicar el confinament de moltes famílies. 
 

- MASCARETES, poden ser: 
- Quirúrgiques. 
- Higièniques: En cas que siguin de fabricació pròpia és d’ÚS OBLIGAT UN            

FILTRE HOMOLOGAT. 
- FFP2. 

 
Recomanam l’ús de roba d’abric en tot moment, ja que és imprescindible compaginar la              
calefacció amb la ventilació dels espais.  
 
Com bé sabeu, a Mallorca estam en situació de risc extrem, nivell 4. Durant aquesta situació                
i fins que es determini un nou canvi de nivell més favorable no es duran a terme les                  
activitats extraescolars de migdia i d’horabaixa que impliquin diferents grups bimbolla.  
 
Evitau les actuacions negligents que posin en perill la convivència escolar.  

 
Una vegada més GRÀCIES perquè sense la vostra col·laboració els bons resultats no             
serien possibles. Mirem amb esperança i il·lusió el nou any, tots junts som més forts! 
 
Atentament, 
L’Equip Directiu.  


