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Benvolgudes famílies de l'escola,
Tal i com va anunciar el Departament d'Educació, l'inici del curs escolar
2022-2023 s'ha avançat al dilluns 5 de setembre, convertint tot el mes de
setembre en període de jornada continuada (de 9h a 13h). Aquells infants
de P3, però, que comencen la seva escolaritat a la nostra escola, com ja us
vam informar, no començaran fins el 6 de setembre.
La mesura, segons el Departament, té per objectiu racionalitzar el calendari
escolar, afavorir l'equitat i facilitar la conciliació familiar. És per aquest motiu,
que el Departament garantirà mantenir l'horari habitual del curs per a tot
l'alumnat.
Ha previst que, durant el mes de setembre, l'horari escolar sigui:
- De 9h a 13h: Escola
- De 13h a 15h: Menjador
- De 15h a 16h: Activitat gratuïta de lleure educatiu, gestionada per la
nostra empresa de menjador Pam i Pipa.
Tant el menjador com l'activitat de lleure són serveis, que ofereix el
Departament, per a aquelles famílies que ho necessiteu. Ens han informat
que aquells infants que el curs 21-22 han tingut beca de menjador, al setembre
seran considerats com que també la tenen. Si quan arriba la resolució de les
beques no és així, el Departament serà qui abonarà els diners.
Per part del Claustre de l'escola, hem vist bé el canvi de calendari escolar,
perquè l'estiu és massa llarg. Però també pensem, que aquesta decisió
havia d'anar acompanyada per una gestió de qualitat d'aquestes tardes de
setembre per part del Departament. Una gestió parlada, consensuada i
organitzada entre tots els agents que formem la Comunitat Educativa, on
sempre es tenen molt en compte les necessitats autèntiques dels infants.
A data d'avui, el Departament, encara no ens ha donat resposta a alguns
dels dubtes que se'ns generen.
Totes aquelles famílies que decidiu fer ús d'aquesta activitat de lleure per a les
tardes de setembre, cal que ompliu aquesta autorització i la lliureu al vostre
tutor/-a el dia 2 de setembre a les Portes Obertes, o bé, el dia 5 de setembre a
l'iniciar l'escola.

Amb aquest darrer correu ens acomiadem i us desitgem que passeu molt bon
estiu !
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