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Benvolgudes famílies:

Ja queda poc per acabar! Ens acostam al final d’un curs complicat i

difícil per a les famílies, l’alumnat i els mestres però a la vegada molt

enriquidor. El millor de tot ha estat l’actitud dels alumnes que ens

han donat una gran lliçó.

Els mestres amb molta d’il·lusió durant el mes de maig hem preparat

algunes sortides i diferents activitats de caire lúdic pels darrers

dies del curs.

Tot i que les darreres instruccions que ha enviat la Conselleria

d’Educació, a finals del mes de maig, pareix que conviden a realitzar

festes i celebracions (amb un màxim de 200 persones, alumnes

inclosos), consideram que hem de ser coherents tenint en compte el

gran esforç fet fins ara per tothom, alumnat, famílies i professorat,

al llarg de tot el curs en el que no hem tingut cap contagi de COVID

que hagi sortit de l’escola.

Hem programat per tant aquest final de curs pensant en els alumnes,

en que s’ho passin bé, en que tenguin uns moments per gaudir i

compartir amb els seus companys els darrers moments d’aquest curs

tan excepcional, sobretot els nins i les nines de 6è de primària;

(seguint les mesures de protecció que encara segueixen vigents).

I perquè tot l’alumnat s’enduguin un bon record hem pensat fer un

reportatge gràfic de les activitats programades que penjarem a la

WEB del centre i que estarà a disposició de totes les famílies.
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Esperam de tot cor que en un futur proper sigui possible

retrobar-nos tots junts des de 4t d’infantil fins a 6è de primària per

celebrar les festes de final de curs així com ens agraden a tots: amb

graduacions, actuacions, sopar de comiat, música i ball.

ACTIVITATS PROGRAMADES

Aprofitam per comunicar-vos que l’entrega de notes serà presencial

durant tres dies. Els tutors vos convocaran i és important intentar

complir els horaris per evitar aglomeracions.

Bon estiu a tothom i esperem que el proper curs poguem anar tornant

a la normalitat.

L’equip directiu


