ORIENTACIONS GENERALS CURS 2021-2022
CALENDARI ESCOLAR
Inici de curs: dilluns 13 de setembre
Final de curs: dimecres 22 de juny
Festes de lliure disposició:
-

Dimarts 7 de desembre de 2021
Dilluns 28 de febrer de 2022
Divendres 3 de juny de 2022

Jornada continuada:
Els dimecres 22 de desembre de 2021 i el dimecres 22 de juny de 2022, la sortida
dels alumnes serà a les 13h.
Jornada continuada: del 6 al 21 de juny de 2022.
E. Infantil i E. Primària: de 9 a 14h
ESO: de 8 a 13:15h i dimecres i divendres de 8 a 13:45h.

HORARI ESCOLAR
o

E.INFANTIL: Matí de 9:00 a 13:00 h. Tarda 15:00 a 17:00 h.

o

E.PRIMÀRIA: Matí de 9:00 a 13:00 h. Tarda 15:00 a 17:00 h.

o

E.SECUNDÀRIA: Dilluns, dimarts i dijous de 7:55 a 13:15 i de 15:00 a 17:00
Dimecres i divendres de 7:55 a 13:45 h.

o

BATXILLERAT: Tots els dies de 7:55 a 14:15h excepte els dijous de 7:55
a 13:15h i de15:00 a 17:00 h.
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ENTRADES I SORTIDES
Aquest curs continuarem amb el pla d’actuació en el marc de la
pandèmia; les entrades i sortides de l’escola es faran de la següent
manera:

Entrada 1r dia:
Educació Infantil: portes P3-P4-P5 a les 8,55h
Educació Primària: porta Meridiana. A les 8,50h 1r i 2n, a les 9h 3r i 4t, a les 9,10h
5è i 6è.
Educació Secundària: porta de Fabra i Puig . 1r ESO a les 9h i baixen al saló
d’actes, 2n ESO a les 9,20h i pugen a les aules, 3r ESO a les10h i pugena les aules,
4t ESO a les 10,10h i pugen a les aules.
Batxillerat: porta Meridiana. 1r BTX a les 11h i baixen al saló d’actes, 2n BTX a les
11,10h i pugen a les aules.

Entrades durant el curs:
Educació Infantil: portes P3-P4-P5 a les 8,55h
Educació Primària: porta Meridiana a les 8,55h
ESO: porta Meridiana a les 7,55h
Batxillerat: porta P3 a les 7.55h
Batxillerat els dijous a les 15h: porta de Fabra i Puig.

Sortides durant el curs 17h:
Educació Infantil: portes P3-P4-P5.
Educació Primària: 1r a 4t: porta Meridiana.
Educació Primària 5è a 6è: porta Fabra i Puig.
ESO i Batxillerat: porta Fabra i Puig.

Sortides durant el curs al migdia
Educació Infantil: portes P3-P4-P5.
Educació Primària: porta Meridiana.
ESO i Batxillerat: porta Meridiana.

MITJA PENSIÓ-MENJADOR
o

Els alumnes de mitja pensió mengen al col·legi tots els mesos del curs escolar,
de setembre a juny ambdós inclosos.
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o

Els altres alumnes que desitgin menjar algun dia al col·legi, poden utilitzar el
servei de tiquet que s’adquireix diàriament. En aquest cas, cal avisar si
l’alumne té algun tipus d’al·lèrgia o intolerància.

o

En cas de baixa del menjador, s’haurà d’avisar com a mínim 15 dies abans
de la facturació (primer dia de cada mes).

PREUS PROPER CURS
Trobareu l’informació a la plataforma de l’escola.

ROBA I EQUIPAMENTS
És obligatori l’ús de la bata segons el model establert per l’escola i degudament
marcada.
o

Per Educació Infantil i Educació Primària: hi ha un model amb el logo oficial
de l’escola.

Equip de psicomotricitat, d’educació física i esport:
Per a tots els alumnes l’equip és obligatori, segons model establert per l’escola i
ha d’estar marcat amb el nom de l’alumne/a.
CONSISTEIX en:

Pantaló curt, samarreta i xandall amb el logo de l’escola
Sabatilles d’esport blanques.

Tots els alumnes de P3 hauran de tenir una bossa de recanvi.
Els alumnes de P3 que es queden al menjador, han de portar un pitet amb la beta
del coll de goma i un llençol de 1,35 cm pel llitet.
Es recorda que han de portar tota la roba degudament marcada.
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Venda de roba (bata i equip educació física)
L’adquisició de roba es farà a través de la botiga digital, que trobareu a la web
de l’escola, i el lliurament es farà al col·legi durant la primera quinzena de
setembre.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Les activitats extraescolars de l’escola estan gestionades per l’empresa Valors. A la
pàgina web de l’escola hi trobareu una revista amb tota la informació sobre les
activitats extraescolars que s’ofereixen per al proper curs. Allà tindreu les
instruccions per fer la inscripció a través d’un formulari online.

REUNIONS DE PARES
o

E.INFANTIL:

P3, P4 i P5 dimecres 8 de setembre a les 18:00 h.

o

E.PRIMÀRIA:

1r i 2n dimecres 15 de setembre a les 18h.
3r i 4t dijous 16 de setembre a les 18h.
5è i 6è dilluns 20 de setembre a les 18h.

o

E.SECUNDÀRIA: 1r i 2n ESO dimars 21 de setembre a les 18h.
3r i 4t ESO dimecres 22 de setembre a les 18h.

o

BATXILLERAT

1r Batxillerat dimecres 29 de setembre a les 18h
2n Batxillerat dimarts 28 de setembre a les 18h

Recordeu que segons el nostre estil educatiu i l’ideari del centre cal vestir de
forma correcta, senzilla i adequada a un centre escolar.
Que està prohibit l’ús del mòbil dintre de les instal·lacions de l’escola, fins i tot en
els patis.
Us demanem la vostra col·laboració per educar els vostres fills a fer un ús
responsable del mòbil i també la vostra implicació en aconseguir que es vesteixin
de manera adequada per a l’activitat que es duu a terme a l’escola.

Gràcies a tots!
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