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Benvolgudes famílies!  

 

El claustre ja treballa des del dia 1 de setembre per tal de començar amb totes les 

certeses possibles per tal de poder gaudir d’un curs 2020/2021 el més normal possible. 

 

A dia d’avui, 4 de setembre de 2020, encara no disposem de totes les informacions que 

ens han de facilitar les diferents administracions que donen instruccions o suport a 

l’escola però creiem que hem de poder donar respostes a les famílies i explicar com 

serà aquest curs. 

 

Reunions per explicar el pla d’organització 20/21 

Us emplacem a fer una reunió virtual amb l’equip directiu i l’equip de coordinació el 

dimecres 9 de setembre on s’explicarà el pla d’organització del centre pel curs 

2020/2021. Farem una reunió per a cada comunitat on explicarem la idiosincràsia dels 

cursos que en formen part.  

Comunitat de petits 16h Comunitat de mitjans 17h Comunitat de grans 18h 

Seran reunions de 45’ on us detallarem el pla d’organització que s’aprovi per Consell 

Escolar convocat el dilluns 7 de setembre. En aquestes reunions no es parlarà del pla 

pedagògic perquè ho faran les tutories en una reunió d’aula durant l’última setmana de 

setembre, quan ja tinguem el curs en marxa. 

Algunes de les coses que us podem avançar són que l’escola ha fet una barreja en la 

majoria de grups del centre per complir amb la ràtio 20 i hi haurà entrades i sortides 

esgraonades per comunitats. A la reunió us detallarem més la informació. 

 

Menjador 

Donada la situació excepcional en la que ens trobem, l’escola vol assegurar que cada 

grup estable tingui un/a monitor/a referent. Aquest fet tindrà incidència dins del 

menjador escolar. Necessitem saber quantes famílies fareu ús del servei, de manera fixe 

o eventual, i caldria que ho notifiquéssiu al menjador, a través de la pàgina 

www.teno.cat, abans del dimarts 8 de setembre per tal de fer una previsió acurada. 

 

Pagaments 

Us recordem que el primer pagament d’activitats educatives i AFA ja està actiu per la 

plataforma TPV i teniu fins el dia 14 per fer-lo efectiu. 

 

Us volem agrair de nou la vostra comprensió, paciència i confiança vers l’escola. Ànims i 

seguim treballant perquè els del Taga tinguem un curs il·lusionant! 

 

Equip directiu          La Garriga, 4 de setembre de 2020 
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