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Santa Eugènia, 18 de desembre de 2020

Benvolgudes famílies,

Ja som al final del 1r trimestre i ara toca donar-vos comptes respecte del grau
d’aprenentatge dels vostres fills i filles que han assolit en aquest primer tram
del curs.

L’equip de mestres de l’escola ha fet feina de valent en aquest apartat i el fruit
d’aquesta feina ho veureu reflectit a través d’un nou informe d’avaluació per a
primària basat en el currículum desplegat i que vol descriure exhaustivament el
grau de consecució dels aprenentatges treballats. A partir del divendres, 18 i
fins dia 21 de desembre rebreu aquests informes via correu electrònic. El 21 de
desembre  també  rebreu  les  notes  de  primària  i  els  informes  d’infantil,  via
Gestib.

Estam segurs que les famílies valorareu aquest avenç de l’escola i  aquests
informes us permetin una visió més acurada del procés avaluador dels vostres
fills i filles. Això ho hem fet així perquè l’escola té molt clar que els alumnes són
el primer i el principal objectiu de la nostra feina i creiem que mereixen uns
informes com aquests que rebreu
.
El dimarts, 22 (darrer dia del trimestre) convidam a tots els nins i nines que
venguin a l’escola amb algun motiu nadalenc (gorres de Pare Noel, corones de
rei mag...) i així vestirem de Nadal la nostra escola aquest dia. No serà possible
celebrar el  concert  de Nadal  però d’altres coses les hem volgut conservar i
mantenir.  Així,  per deferència de l’AFA i  l’Ajuntament, oferirem xocolata amb
ensaïmada a tots els nins i nines que ens endolciran el comiat del 1r trimestre.
També, aquest dia 22, ens arribaran els reis (l’AFA els va enviar una carta de
regals) i els mestres repartiran aquests obsequis a tots els alumnes.

Ha estat un 1r trimestre alterat per la pandèmia però l’escola ha estat oberta
tots els dies i això és una bona notícia. El nostre centre s’ha hagut d’organitzar
per permetre les classes respectant estrictes mesures de seguretat. Els nostres
alumnes s’hi ha adaptat molt bé i ens han donat una lliçó de com conviure amb
mascaretes, sabons hidroalcohòlics...  Hem tengut un confinament parcial de
deu dies a dues classes d’infantil on l’escola hi ha respost positivament amb
organització i una bona comunicació a les famílies. La resta del curs, l’escola
ha de poder continuar funcionant amb normalitat enmig d’aquest context tant
complex  però  perquè  això  sigui  així  necessitam  el  compromís  i  la
responsabilitat  de  tota  la  comunitat  educativa.  Preveniu,  segui  prenent  les
mesures de seguretat perquè els nins i nines continuïn venint a l’escola, per



favor! Ens hi jugam molt! L’escola és molt important i vosaltres ho teniu present
més que mai!

Estimades famílies, des de l’equip de mestres us desitjam un bon Nadal i unes
bones festes i ens retrobarem el 8 de gener amb tots sans i estalvis!

Molt cordialment, 

L’equip de mestres 


