Comunicació 1-2022/23
Assumpte: Carta Inici de curs
Estimades famílies i alumnat,
Des de l’equip directiu vos donem la benvinguda al curs acadèmic 2022/2023 que
comença amb noves activitats i estarà ple de vivències que de ben segur seran molt
profitoses per a totes i tots.
Perquè el mateix siga el més productiu possible em permet fer-vos algunes
consideracions:
•
•

•

•
•

•

El calendari lectiu que segueix és el local, per tant coincideix amb el dels col·legis
de València. Podeu consultar-ho al tauler d'anuncis de l'escola (físic o a la web).
Els professors i professores de l'escola tenen un horari especial d'atenció a
famílies i que cadascun d’ells vos comunicaran. Vos demanem que, si és
possible, respectem tots aquest horari per a entrevistar-nos amb ells/es. Per a
atendre'ns de forma organitzada és necessari que telefònicament o directament
amb els mateixos concerteu l’entrevista.
Vos recordem, que l'escola és un lloc d'ensenyança, per tant és necessari que
totes i tots cuidem les instal·lacions, em permet recordar-vos que en la mateixa
no es pot cridar, córrer, menjar i altres afers que poden alterar el normal
desenvolupament de les classes.
L’accés al centre es realitzarà per la porta de la “Pinaeta” adjacent a l’edifici
direcció del centre.
Per a qualsevol dubte, suggeriment o gestió, estarem encantats d'atendre-vos en
secretària, presencial o al correu secretaria@emaepn.com i/o amb la direcció
equipdirectiu@emaepn.com.
Les qualificacions i comunicacions del centre es canalitzen mitjançant la web de
l’escola, cal que les famílies i alumnat vos doneu d’alta i entreu en el grup
“Alumnat de l’EMAE”. Podeu fer-ho clicant a traves d’aquest enllaç:
https://www.emaepn.com//group/alumnat-de-lemae

Vos desitgem molt bon curs i ens fiquem a la vostra completa disposició.
Salutacions Cordials.
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Jaume Castelló Moragón
Director de l’Escola de Música i
Arts Escèniques Pobles del Nord

