Comunicat de l’escola

Escola Ítaca

01/10/2022

Benvolgudes famílies,
Us recordem que a partir d'aquest proper dilluns 3 d'octubre, es torna a l'horari habitual
de l'escola.
-De 9h a 12.30h - Temps d'aula
-De 12.30h a 14.30h - Temps de menjador i activitat lúdica
-De 14.30h a 16.00h - Temps d'aula
OBERTURA DE PORTES
Matí: CP de 9h a 9'30h / CM i CG: De 9h a 9'15h
Migdia: De 12'15h a 12'30h / De 14'30h a 14'45h
Tarda: CP de 15'50h a 16h / CM i CG: A les 15'55h

També us recordem que a partir de l'octubre, a les 16.00h, es podrà fer ús i gaudi del pati
de la Comunitat de Mitjans i Grans de l'escola, amb les condicions que ja sabeu:
- Tenir signada l'autorització familiar, que se us facilitarà des de qualsevol tutoria. Recordeu que cap infant es pot quedar sense la tutela d'un adult. Aquest és el responsable
de la seva conducta i qui l'atén en cas d'accident o de fer mal a una altra persona.
- Respectar i recordar que el bon ús d'aquest espai és responsabilitat de tots. És
responsabilitat dels adults de recordar els límits que tenim explicats en una pancarta al
pati de l'escola i de fer-los complir. En cas de desperfecte d'alguna instal·lació, haureu de
posar els mitjans humans i/o materials per la seva reparació.
- No entrar a dins del recinte escolar, per facilitar la feina de neteja a les feineres.
I per últim, aprofitem per informar-vos, que de moment, l'accés al centre són els habituals
per la carretera del Pont de Vilomara. Tan bon punt, es doni per acabat el nou accés del
C/ Sant Cristòfol us ho comunicarem. Aquesta setmana ja s'ha fet la hidrosembra, i cal esperar un temps perquè arreli i creixi.
Rebeu una cordial salutació.
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