Benvolgudes famílies,
Just fa un any les perspectives per aquest curs 2020-2021 eren força pessimistes, plenes de
incerteses i pors. Ara, un any després, podem dir que hem superat un any difícil, ple de reptes i on
moltes inèrcies d’anys d’escola s’han modificat i readaptat a les noves circumstàncies. I si ha estat
així, és gràcies a l’esforç de TOTA la comunitat educativa: equips docents, equip directiu, personal
d’administració i servies, alumnat i famílies. Moltes gràcies a tots per l’esforç realitzat!
Segons les últimes indicacions del Departament d’Educació, el curs 2021-2022 es perfila més
“normalitzat” a l’escola:
-

Retornarem als grups-classe “naturals” ( P3-P4-P5-1r-2n-3r-4t ...).
Es mantindrà el concepte de “grup bombolla”, tot i que es flexibilitza ( per exemple a les
hores d’esbarjo).
L’ús de la mascareta a Primària s’avaluarà segons l’evolució de la pandèmia.
No caldrà la presa de temperatura a les entrades .
Les entrades i sortides seguiran sent esglaonades per grups bombolles, però sense marge
horari entre grup i grup, de manera que el temps d’entrada serà molt més breu i àgil.

Al setembre, abans d’inici de curs, us farem arribar una circular explicitant més acuradament totes
aquelles mesures que es derivin de la situació epidemiològica i altres d’interès.
Tot seguit us passem a detallar un seguit d’informacions de cara al curs vinent d’interès més
general:
✓ Calendari escolar
-

Inici de classes a les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària, i Educació Secundària
Obligatòria: 13 de setembre, dilluns.

-

Final de classes a les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària
Obligatòria: el dia 22 de juny, dimecres.

✓ Períodes vacacionals:
-

Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos.

-

Setmana Santa: de l'11 d' abril al 18 d'abril de 2022, ambdós inclosos.

-

Jornades continuades: 22 de desembre del 2021 i el 22 de juny de 2021 (aprovades ple
consell escolar del centre en data 28 de maig de 2019)

-

Festius de lliure disposició:
1r trimestre_ 11 d’octubre / 7 de desembre
2n trimestre_ 28 de febrer/ 18 de març
3r trimestre_2 de maig

-

Per a l’any 2022 tindran consideració de festius els que determini la disposició del
Departament d' Empresa i Coneixement.

✓ Venda de llibres
Es durà a terme a l’escola el dia 9 de setembre pel mati, dijous. Per tal d’evitar
aglomeracions, us convocarem a una hora determinada segons el grup-classe. Us farem
arribar els horaris en la circular d’inicis de setembre.
Recordeu que les famílies que teniu signada l’adquisició de llibres a l’escola, rebreu en el
rebut del mes de setembre el cobrament de la diferència del cost dels llibres, tenint en
compte el curs al qual assisteix el vostre fill/filla.
Per a les famílies que no adquiriu els llibres a l’escola cal precisar que, al mes de setembre, el
tutor o tutora us farà arribar l’agenda escolar personalitzada; el cost de l’agenda, més el cost
del dossier d’activitats complementàries i, si fos el cas, d’alguna llicència digital o altres, se us
cobrarà al rebut del mes de setembre. Us adjuntem en un full a part el llistat de llibres
corresponent al curs dels vostres fills/filles.
✓ Material: dins d’aquest apartat cal considerar dos àmbits ben diferenciats: el material que
distribueix l’escola a fi d’unificar criteris per a tot l’alumnat i el material que l’escola no
distribuirà i que els vostres fills/es han de portar a l’ inici de curs. A continuació us detallem
el cost del material que distribueix l’escola i que, com es fa habitualment, s’imputarà al rebut
del mes d’octubre, per la via del cobrament bancari, amb el detall del concepte:
o
o
o

Per l’alumnat de l’etapa d’Educació Infantil: 59,20 euros
Per l’alumnat de l’etapa d’Educació Primària: 68,20 euros
Per l’alumnat de l’etapa ESO: 77,80 euros

Juntament amb la llista de llibres de text trobareu el llistat del material que distribueix
l’escola i del material que no es distribueix a l’escola i que l’alumnat haurà de portar a l’ inici
del curs escolar.
L’alumnat de P3, P4 i P5 trobarà el material escolar ( que la família ha de comprar) ja a l’aula,
ja que l’oferta tant diferent de material que es podia trobar al mercat dificultava en moltes
ocasions el treball dels alumnes a l’aula. Aquest material es cobrarà a les famílies juntament
amb els llibres de text.
✓ Servei d’ acollida: aquest servei restarà obert a les famílies cada dia amb possibilitats
diverses a fi que pugueu beneficiar-vos-en segons les vostres necessitats:
-

Franja d’una hora: de 8 a 9 h del matí, de 14 a 15 h o bé de 17 a 18 h a la tarda.
_58,50€/mes – 29,25€/mes ( ½ hora)
Dies solts_ 5,70€/dia

*Totes les quotes han estat aprovades pel Consell Escolar de l’escola en data 31 de maig de
2021.

✓ Activitats educatives complementàries i quotes per al curs 2021-2022.
Les quotes per al curs vinent han estat aprovades per Consell Escolar, en data 31 de maig del
2021. Les podeu consultar a la pàgina web de l’escola .
Les activitats educatives complementàries programades per l’escola formen part del nostre
Projecte Educatiu. Aquestes activitats són planificades amb la finalitat d’incrementar la
qualitat educativa oferta als vostres fills i filles i tenen per objectiu el desenvolupament
complet de l’alumnat, més enllà, fins i tot, d’aquells aspectes que preveu el currículum:
anglès a totes les etapes, informàtica a totes les etapes, matèries de l’àmbit STEAM i
d’educació emocional i francès al cicle superior de primària i secundària.
✓

Equipament esportiu: Cal portar l’equipament esportiu de l’escola per a les activitats
esportives escolars a partir del curs de P-3. És obligatori dur totes les peces marcades. El
trobareu a l’enllaç de la botiga online de la pàgina web del centre (www.santjosep.cat).
Recordeu que el codi per entrar a la botiga és ESC08278stjosep.

✓ Bata i pitets: la bata és obligatòria a l’etapa d’Educació Infantil i als Cicles Inicial i Mitjà de
Primària. Tots els alumnes d’Educació Infantil que utilitzin el servei de menjador hauran
d’adquirir el pitet de l’escola. Cal portar la bata i pitets ben marcada i amb una cinta a la part
interior del coll per poder-la penjar. La trobareu a l’enllaç de la botiga online de la pàgina
web del centre.
✓ Reunions inici de curs
o Famílies de P-3: dimarts dia 29 de juny, 18 h. Telemàtica. Us enviarem enllaç a la al
vostre correu electrònic (MEET)
o

Famílies de P-4 i P-5: dimecres dia 8 de setembre, 18 h*

o

Famílies de 1r de Primària: dijous dia 9 de setembre, 18 h.*

o

Famílies de 1r d’ ESO: dimecres dia 8 de setembre, 18 h.*

o

Alumnes de 1r d’ESO: presentació de l’etapa d’Educació Secundària obligatòria:
dimecres dia 8 de setembre a les 12 h a l’aula de 1r d’ ESO.( presencial)

*Es valorarà el format ( presencial o telemàtic) segons indicacions que tinguem les escoles.
Després d’aquestes informacions només ens queda donar la benvinguda a l’estiu i desitjarvos a tots i totes uns dies de descans que us permetin passar una bona estona amb els
vostres fills i filles.
Cordialment,

Anna Via Garcia
Directora
Vilafranca del Penedès, 10 de juny del 2021

