Barcelona, 26 de març de 2020
INFORMACIONS SOBRE ACTUACIONS RESPECTE CORONAVIRUS

Benvolgudes famílies,

1. Iniciem aquesta circular amb el desig que tots estigueu bé, hem de mantenir
la calma i la serenor en aquests moments d’enormes dificultats. El desig de
retrobar-nos amb els vostres fills i filles és molt gran i dia que passa ho és
més, i també evidentment amb tots vosaltres.
2. Us fem arribar la decisió que la Fundació ACIS ha pres sobre el pagament de
les quotes; les decisions ara us expliquem són per a les etapes educatives de
2n cicle d’infantil (P3 a P5), primària i ESO:
-

Cobrament de la quota de la mensualitat d’escola: 75 euros
No es cobrarà la quota de sortides i material escolar
No es cobrarà la quota de manteniment d’escola i llar
No es cobrarà la quota de menjador
Cobrament de l’aportació voluntària a la Fundació: 25 euros per família

3. Per a l’etapa de Llar d’Infants (P0 a P2):
-

Cobrament de la quota de la mensualitat d’escola: 75 euros
No es cobrarà la quota de menjador

4. Aclariments respecte els pagaments a escola:
-

Segons directius del Departament d’Educació, la patronal de les escoles
concertades així com els advocats que assessoren l’escola: com l’activitat
docent es manté i tenim el claustre de mestres i professorat així com el
personal d’administració i servei treballant, cal seguir pagant la quota de
centre. Per tant, la quota de 75 euros es manté.

-

Per al primer cicle d’educació infantil, es redueix la quota a 75 euros en
concepte de manteniment de l’activitat escolar, però en fem una rebaixa molt
substancial d’aquesta etapa que és en gran part assistencial.

-

Quan reprenem l’activitat escolar, es farà la regularització de la quota de
menjador amb els dies que es facturi del mes en què ens reincorporem, tenint

present que les famílies vàreu pagar el mes de març de forma completa i que
no es va donar tot el servei.
-

Som plenament conscients de la dificultat del moment per a tots, per una
escola d’economia molt migrada com la nostra, aquest és, està sent i serà un
cop fort per la feble economia que tenim, és per això, que us demanen que en
la mesura de les vostres possibilitats seguiu fent l’aportació voluntària a la
Fundació. Si alguna família que hores d’ara no col·labora en l’aportació
voluntària a la Fundació la pogués fer n’estaríem molt agraïts.

-

Per qualsevol dubte, aclariment o reclamació del tema econòmic ens el podeu
fer arribar a acisllar@gmail.com , i Laura Domènech, directora titular del
centre us els respondrà.

5. Les colònies que havia de fer les etapes de primària la propera setmana i els
cursos de 1r i 2n d’ESO a finals del mes d’abril no es faran aquest curs i per
no perdre les bestretes ja fetes queden posposades pel curs vinent. Les
famílies que ja heu fet el primers pagaments o ja tot el pagament queden ja
com a pagament per les colònies que farem pel curs vinent. Com dèiem
anteriorment per qualsevol dubte, aclariment o reclamació del tema
econòmic ens el podeu fer arribar a acisllar@gmail.com .
6. Recordem que hem creat un canal de comunicació via correu electrònic per
a què les famílies us poseu en contacte amb les tutores i tutors de cada curs
(podeu trobar les adreces en la circular 4):
7. La propera setmana rebreu les qualificacions del 2n trimestre de les etapes
de primària i secundària; la previsió és que dimecres 1 d’abril rebreu les
notes de l’etapa de secundària i entre el 2 i el 3 trametrem tota l’etapa de
primària.
8. No hem rebut encara (malgrat les informacions contràries) les beques
menjador; un cop les rebrem, us enviarem a cada una de les famílies un
correu, tot explicant el procediment i la data per fer-vos-les arribar.
9. En la circular del proper dilluns 30 de març proposarem noves activitats per
a què els vostres fills i filles facin durant la setmana del 30 de març al 2 d’abril
i durant el període de vacances de Setmana Santa.
10. Us recordem que podeu seguir enviant els certàmens literaris de primària i
secundària a aciscertamen@gmail.com

11. Tal i com han dit pels mitjans de comunicació, podem dir-vos que les
decisions clau sobre el curs 2019-2020 que ha de prendre el Departament es
donaran a conèixer després del període de vacances de Setmana Santa.

L’equip directiu

