Gavà, setembre de 2022
Benvolgudes famílies,
Com ja sabeu, el Conseller d'Educació ha decidit canviar les dates d'inici de curs i, malgrat no
haver generat cap consens, les escoles estem obligades a oferir la franja horària de 16 a 17 h
(I3, I4 i I5) o de 15.45 a 16.45 h (a la Primària), únicament per realitzar activitats lúdiques, és a
dir, que no poden ser lectives. A més, donat que aquest nou model no s'ajusta al Conveni
Laboral dels Professors, aquesta última hora del dia, l’han de realitzar monitors de lleure.
Donades aquestes noves instruccions d'inici del curs 22-23, us deixem un petit quadre resum
de com serà tot el mes de setembre del nou curs escolar.
Etapa educativa
Escola Bressol
(IG1 i IG2)

Infantil
(I3, I4 i I5)

De 1r a 6è de
Primària

ESO

Batxillerat

Inici de curs

Horari

Dilluns 5 de setembre

Segons la seva adaptació.
Un cop acabada l'adaptació,
faran horari normal amb les
seves tutores.

Dilluns 5 de setembre

De 9 a 13h i de 15 a 16h horari lectiu normal. De 16 a
17h - Activitats lúdiques a
càrrec de monitors de lleure.

Dilluns 5 de setembre

De 8.45 a 12.45h i de 14.45
a 15.45 h - horari lectiu
normal. De 15.45 a 16.45 h Activitats lúdiques a càrrec
de monitors de lleure.

Dimecres 7 de setembre

Entrada el dia 7 a les 10.00
h - sessió inicial de tutoria i
classe normal seguint el seu
horari fins a les 17 h. A
partir del dia 8, faran classe
normal seguint el seu horari
del curs.

Dimecres 7 de setembre

Entrada el dia 7 a les 10.30
h - sessió de tutoria
aproximadament fins a les
12 h. A partir del dia 8, faran
classe normal seguint el seu
horari del curs.

Activitats Lúdiques

Jocs a l’aire lliure.

●
●
●
●

Matijocs
Lectura i
curtmetratge
Jocs dirigits a
l’aire lliure
Dibuix lliure
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