
Santa Eugènia, 8 de gener de 2020

Benvolgudes famílies del curs de 5è,

La direcció de l’escola ha pres una decisió important respecte de la tutoria del
curs de 5è de primària. I és que a partir del 2n trimestre del curs 2019/20, els
vostres infants comptaran amb una nova tutora. Es tracta d’una mestra que ja
treballava a l’escola. Hi era en qualitat de mitja jornada i ara ha ampliat la seva
condició a jornada completa. Aquest canvi ens permet encomanar-li  la nova
funció d’assumir la tutoria de 5è. El seu nom és Laura Pomar. Aquest canvi
obeeix únicament a la necessitat d’assegurar l’estabilitat del vostre curs què no
va poder gaudir en el 1r trimestre. Per la direcció de l’escola, els alumnes són
el principal objectiu i ens veim en la necessitat de prendre aquesta decisió. La
salut, de la que fins ara havia ostentat la tutoria de 5è, de Jero Martorell, no
permet assegurar aquesta estabilitat que, per nosaltres, és imprescindible. És
una decisió que ha estat consultada amb les mestres afectades. Na Laura se
sent preparada per aquest repte, ens ha mostrat la il·lusió i la decisió d’assumir
aquesta nova funció i na Jero, a qui agraïm el seu esforç i la dedicació al curs
en aquest temps, entén que ha de passar a assumir tasques de suport que no
resultin tan decisives quant a continuïtat i estabilitat per a un curs en particular.
Així doncs, amb aquestes premisses, la direcció de l’escola disposarà de totes
les mesures organitzatives i d’horaris perquè aquest canvi funcioni i  doni un
bon resultat al curs de 5è i a l’escola, en general.

La setmana vinent, us emplaçam a una reunió informativa amb la nova tutora
perquè  us  puguem donar  detalls  d’aquest  canvi  i  pugueu  plantejar  tots  els
dubtes que us puguin sorgir. Serà el dimarts, 14 de gener a les 19:30 h. La
vostra assistència, òbviament, és necessària per començar bé aquesta nova
etapa.

Molt cordialment,

        La direcció de l’escola


