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Estimades famílies i benvolgut alumnat del centre:
 
Ja estem de tornada! Tot l'equip docent junt el nou equip directiu 
format per:
 

Director: Eduard Alberola Estruch 
Cap d'estudis: Paco Santos-Juanes Grau
Secretaria: Neus Fenollar Gil

 
Vos convidem a començar esta nova aventura sommiant junts!

Esperem que tots i totes hageu gaudit de l'estiu.  



En primer lloc, volem donar-vos la benvinguda al nou 
curs escolar 2021/22 desitjant-vos el millor per a 
enguany, agraïr una vegada més la vostra col.laboració 
a l’hora de respectar les normes de prevenció de la salut 
que hem elaborat amb la finalitat de prioritzar la 
seguretat de tot l’alumnat. 

Haurem de tindre paciència, ser solidaris per a previndre 
contagis i que aquesta situació acabe el més aviat 
possible.



Així doncs, seguint les instruccions de la Conselleria d'Educació i 
pendents de les novetats que ens vagen transmetent, des de 
l'escola estem treballant per continuar garantint unes aules segures. 

Comencem amb la il·lusió de poder gaudir d'una nova normalitat a 
les aules, ja que totes les classes seran Grups de Convivència 
Estables, és a dir, els companys i companyes de cada classe 
podran juntar-se i socialitzar-se  sense mantenir la distància de 
seguretat entre ells/es. 

 No obstant això, continuarem tenint molt presents les mesures de 
prevenció, higiene i desinfecció establertes el curs passat.



Per a començar, ací teniu algunes INFORMACIONS IMPORTANTS:
    1.   L'inici del curs escolar serà el proper dimecres 8 de setembre i 
l'horari durant aquest mes serà de 9h a 13h. 
       
    2. L'ús de la mascareta és obligatori per a totes les persones 
majors de 6 anys que accedisquen al col·legi i recomanable per a 
l’alumnat d’Infantil. 

   3. La incorporació de l’alumnat d' infantil de 2 i 3 anys serà 
esglaonada. El proper dilluns dia 6, a les 9:00 hores, realitzarem una 
reunió informativa per tractar aquest tema. Aquesta tindrà lloc al 
pavelló d'infantil.



   4. Es mantindran els horaris i les ubicacions de les 
entrades i les eixides igual que el curs passat.

    5. Les famílies tindran accés limitat a l’interior de 
l’edifici escolar. Només es podrà entrar amb cita prèvia a 
través de la Web Família, agenda o via telefònica 
(961719020).
       

    6.   Les comunicacions entre el personal de la comunitat 
educativa es realitzaran preferiblement a través de mitjans 
telemàtics (Webex, Web Família, agenda o via telefònica).



      7.  El MENJADOR ESCOLAR començarà també el 8 
de setembre i l'horari del servei durant aquest mes serà 
de 13h a 15h.
 
      8. També volem informar-vos que els lots de llibres de 
l’alumnat, els donaran els/les tutors/es. NO caldrà vindre 
abans a pels lots de llibres. D’aquesta forma evitarem 
més desplaçaments al centre dels necessaris.



9. Recordar que l'Ajuntament de Favara també 
col•labora aportant els lots de llibres i les tauletes (5é 
i 6é) sempre que les famílies hagen sol•licitat 
prèviament aquesta ajuda. 

Per tant, aquelles famílies que no hagen sol·licitat 
aquesta ajuda, hauran de comprar-se aquests llibres 
i llicències digitals (i en el cas de 5é i 6é també la 
tauleta) pel seu compte.



10. Per últim, recordar la importància 
de formar part de l’AMPA, ja que els 
seus membres rebran de forma 
gratuita l’agenda escolar i un obsequi 
(un necesser).



11. Calendari 
escolar 
2021-2022:



Al llarg d'aquesta setmana vos anirem donant més 
informació mitjançant

 Telegram de l'escola CEIP Fèlix Olmos de Favara : 
https://t.me/joinchat/UzOV-nQB9PiYlZSI is your 
presentation title
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MOLTES GRÀCIES 
A TOTS I A TOTES.

      VOS ESPEREM


