
 

 

Escola Pau Casals (Vacarisses) 

 
Benvolguda famílies,  

Com ja sabeu, i tal com va anunciar el Departament d’Educació, l’inici del curs escolar 2022-2023 

s’ha avançat i l’escola començarà el dilluns 5 de setembre del 2022.  

El Departament d’Educació ha previst que durant el mes de setembre s’ofereixin activitats de 

lleure educatiu en la franja horària de tarda per a tot l’alumnat (de 15:30h a 16:30h).  

La mesura té per objectiu racionalitzar el calendari escolar, afavorir l’equitat i facilitar la conciliació 

familiar. És per aquest motiu que es garantirà mantenir l’horari habitual del curs per a tot 

l’alumnat. 

Des del dia 5 (primer dia de curs) fins el 30 de setembre, es farà jornada intensiva 

(continuada, en horari de 9:00h a 13:00h). Així, l'alumnat sortirà de l’escola a les 13:00 hores, o a 

les 15.30 hores si fa ús del servei de menjador escolar. En ambdós casos poden assistir a 

aquesta hora de lleure educatiu: els nens i nenes que marxin a casa a dinar, també poden 

tornar a les 15:30h per participar-hi.  

Aquestes activitats seran optatives (podeu decidir com a família si voleu o no que el vostre fill o 

filla hi participi) i gratuïtes. Hi pot participar tot l’alumnat de l’escola.  

La gestió  de les activitats la farà l’empresa Eina Cooperativa. La majoria del personal de 

monitoratge de l’espai de migdia i menjador seran les persones que també estiguin amb els 

vostres fills i filles en l’estona d’activitats de lleure educatiu. Les d’activitats que es promouran 

seran del tipus de les que es fan en l’espai de migdia. La coordinadora del servei de menjador 

serà qui “lideri” aquesta estona de lleure.  

Com ja hem dit, no estaran amb els i les mestres de l’escola. Cada dia durant aquest mes de 

setembre hi haurà a l’escola personal de l’equip directiu i de l’equip de mestres per fer un 

seguiment i garantir el bon funcionament de les activitats i el benestar de l’alumnat, però no 

estaran al càrrec d’aquestes.  

Els nens i nenes de P3 al llarg de la primera setmana, del 5 al 9 de setembre, faran adaptació 

en horari de 9:00h a 12:00. per tant no podran fer ús del servei de menjador i l’hora de lleure 

educatiu.  

Per poder portar a terme una bona organització, necessitem saber si el vostre fill o filla hi 

participarà. Així, us fem arribar aquest enllaç per tal que l’empleneu, abans del dia 25 de juliol de 

2022: 

Inscripció tardes setembre 

Moltes salutacions.  

Gaudiu de l’estiu!!! 

Equip Directiu 

Vacarisses, 8 de juliol del 2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSG0U2eeHzkvSmGtDx7DK_0hIFDBQCmcCjJsu_mHLqDuK0MA/viewform?usp=sf_link

