Barcelona, 15 de juliol de 2022

Benvolgudes famílies,

Un curs més hem hagut de fer front a una sèrie de mesures extraordinàries degut a la
pandèmia. Mesures que han condicionat el funcionament i organització habituals, com les que
fomenten i animen a la participació i interrelació entre tota la comunitat educativa, i que creiem
tan important en l'educació dels nens i nenes de l'escola.

De cara al proper curs ens animem i emplacem a recuperar aquest esperit comunitari, i a
accentuar les accions que fomentin la participació i coneixença mútua que, alhora, ens
permetin col·laborar i aprendre junts i juntes.

Per tal d'encarar de la forma el més òptima possible el curs vinent us informem de les novetats
següents; algunes de les quals teniu explicades a la Guia d'escola 2022-23 que us adjuntem,
també us demanem que ompliu un formulari sobre el servei de menjador i les tardes de
setembre que ens ajudarà a organitzar l’inici de curs.

INFORMACIÓ i HORARI INTENSIU SETEMBRE CURS VINENT

Tal i com va anunciar el Departament d’Educació, l’inici del curs escolar 2022-23 s’ha avançat al
dilluns 5 de setembre a les etapes d'infantil i primària i dimecres 7 de setembre a l'etapa
d'ESO. Segons el Departament d’Educació, la mesura té per objectiu racionalitzar el calendari
escolar, afavorir l’equitat i facilitar la conciliació familiar. És per aquest motiu que durant el mes
de setembre es garanteix mantenir l’horari habitual del curs per a tot l’alumnat.

El Departament d’Educació ha previst que durant el mes de setembre els centres programem
activitats de lleure educatiu en la franja horària de la tarda per a tot l’alumnat de les etapes de
segon cicle d’infantil i primària; aquestes activitats es basaran en la promoció de la convivència,
el joc lúdic i la cultura popular entre d’altres. La franja d’activitats de lleure educatiu serà de
16h a 17h, i la gestió la coordinarà un equip de monitors i monitores amb la supervisió de
l’equip directiu.

APLICACIÓ DE LOMLOE

D’acord amb la Inspecció d’Educació i seguint la normativa vigent, hem decidit posposar un
curs l’aplicació dels canvis educatius, pedagògics, curriculars i organitzatius que proposa la
nova Llei d’Educació per a les etapes de primària i especialment, secundària. Pensem per
coherència i per fer bé les coses, necessitem temps de reflexió i de treball coordinat per
introduir la nova Llei. Aquesta decisió no perjudica en cap cas els vostres fills i filles, ben al
contrari, pensem que els beneficia.

EN RESUM:

L'horari escolar del 5 al 30 de setembre serà el següent per a les etapes de segon cicle d’infantil
i de primària:

De 9 a 13h i de 15 a 16h horari lectiu amb mestres.
De 16h a 17h lleure educatiu..

Si voleu fer ús d'aquest servei gratuït durant el mes de setembre heu d'emplenar el formulari
que us adjuntem o podeu clicar, aquí. Per altra banda, en el mateix formulari, us demanem que
ompliu si fareu o no ús dels serveis de menjador.

L’etapa de secundària farà des de l’inici de curs l’horari habitual de matí i tarda.

Gràcies per la vostra col·laboració tot desitjant que passeu unes bones vacances.

Equip directiu

