
CIRCULAR nº 22

Santa Eugènia, 15 de juny de 2021
Benvolgudes famílies, 

S'acosta el final de curs i vos hem d'informar d'una sèrie de qüestions. 

– El dia de final de curs és dia 22 de juny.  Aquest dia el dedicarem a fer diferents tallers que
han estat organitzats i costejats per l’AFA.  Hi haurà el servei ordinari d'escola matinera
amb l'horari de 7:30 h a 9:00 h i de menjador de les 14:00 h a les 15:00 h.

– Aquest  any  no  serà  possible  la  festa  de  final  de  curs  però  vos  prometrem  que  la
recuperarem tan aviat com puguem.

– Els dies 17 i 18 de juny anam a la piscina municipal. El 17 per a infantil, 1r i 2n  i el 18, per
a la resta de cursos.

– Vos recordam que el  18 de juny és el termini per satisfer la quota del Programa per al
Finançament de Llibres de Text i Material Didàctic i que ho necessitam per poder fer la
comanda de material per al curs vinent.

– Seria bo que el mateix dia 22 de juny donàssiu una ullada al bagul d'objectes perduts que
estarà localitzat davant el gimnàs i retirar les vostres pertinences. 

– Quant al material, dir-vos que a partir del curs vinent no precisarem de l’agenda atès que la
comunicació amb les famílies la duim a terme a través d’altres canals i ja no la consideram
necessària. El llistat de material per al proper curs estarà penjat a partir del 2 de setembre
a la web de l’escola.

– Per al dia 22 de juny, hem organitzat amb l’AFA i l’Ajuntament dos actes pels alumnes de
5 anys i de 6è a l’aire lliure i respectant les mesures COVID. Ambdós actes es duran a
terme  fora  de  l’horari  lectiu  i  restringits  sols  per  aquests  dos  cursos.  Al  matí,  els
acomiadarem a l’escola a les 13:50 h. Ens agradaria molt  que en recollir els vostres fills i
respectant els llocs de recollida que els acompanyéssiu en aquest moment tan emotiu.

– El dia  25 de juny serà el dia en què durem a terme les tutories individuals de tots els
cursos amb cada  un dels  tutors  (sols  pot  assistir  un  progenitor)  En  aquestes  tutories
parlarem de l’avaluació dels vostres fils i filles. És necessari que abans de la reunió hàgiu
consultat els informes d’avaluació des del GESTIB que estaran a la vostra disposició a
partir de dia 23 de juny a les 11:00 h. Per tal que us puguem atendre a totes i a totes, cal
que  us  apunteu  als  torns  entre  les  9:00  h  i  les  14:00 h  que  els  tutors  respectius  us
facilitaran telemàticament. Aquest dia (el 25 de juny) heu d’entrar per la barrera principal i
heu de sortir per la barrera del parc infantil.

– Informar-vos també que a les darreres setmanes hem duit a terme la CURSA SOLIDÀRIA i
la CAMPANYA D’APADRINAMENT i que per aquests dos esdeveniments, hem recaptat les
quantitats de  702 € i  659 € respectivament i que aquests diners esdevindran un recurs
molt valuós per les persones necessitades que volem atendre. 

– Tot l’equip de mestres us desitjam unes bones vacances d’estiu!

Molt cordialment, 

La direcció de l’escola


