
CIRCULAR NÚM. 6

Santa Eugènia, 12 de novembre de 2021

Benvolgudes famílies,

Us feim arribar una sèrie d’informacions:

- A les properes setmanes, durem a terme un simulacre d’evacuació per poder avaluar el
grau de preparació i organització de l’escola davant una situació d’emergència. Es tractarà
d’un simulacre, no d’una situació real!

- A principi de curs us vàrem demanar una aportació voluntària per a tot el curs de 36 €
per primària i  48 € per a infantil.  Es tracta d’una aportació voluntària però vital  per a
l’escola. Us volem puntualitzar que la nostra escola no es troba al màxim del que permet
la Conselleria (48 € per a primària i 51 € per a infantil) i que amb aquests diners feim front
a la compra de tot  el  material  fungible que empram al  llarg del  curs (folis,  cartolines,
material de plastificació, bolígrafs, llàpissos, tisores, plastilina, fang, ferramenta...).  Doncs
bé, dir-vos que el 98,5 % de les famílies ens heu satisfet aquesta aportació, cosa que
agraïm  moltíssim  i  que  dóna  fe  del  compromís  que  teniu  amb  l’escola.  Moltíssimes
gràcies!

- L’escola, tot i els condicionants de la pandèmia, té la voluntat de recuperar projectes i
activitats que el Covid ens havia privat  fins ara Amb aquesta idea i  amb les lògiques
adaptacions i  restriccions, hem recuperat dos tallers:  Coneixem Santa Eugènia i  l’hort
escolar. Al mes de desembre col·laborarem amb l’AFA amb el mercadet solidari; lluitarem
perquè els nostres infants de 6è tenguin un viatge d’estudi; farem el possible per recuperar
la festa de final de curs... Voldríem que fóssiu conscients d’això ... Molts de vosaltres ho
feis!

- El 30 de novembre són les eleccions de pares i mares al consell escolar. En altres anys,
la participació de les nostres famílies ha estat molt baixa. Nosaltres us demanam que
donem un exemple com a comunitat educativa i puguem doblar la participació anterior.
Feis-ho per favor!

Molt cordialment,

La direcció de l’escola


