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Benvolgudes famílies, 

 

El motiu d’aquesta circular és donar-vos una primera informació sobre l’inici de 
curs 

• En quant l’inici de les activitats: els alumnes començaran el dia 10 de 
setembre. Enguany Conselleria ha prioritzat la presencialitat a totes les 
etapes, i des de l’escola ens assegurarem que es pugui dur a terme. 
L’horari del primer dia d’escola serà de 9 a 12 h per EI i EP i de 9:30 a 
12:30 h per ESO. Distribuït de la següent manera: 

- Educació Infantil 4 i 5 anys a les 9:00 porta carrer Vicaria 
- Educació Infantil 3 anys a les 9:05 porta carrer Vicaria 
- Educació primària 1r i 2n EP a les 9:00 porta carrer A. Catany 
- Educació primària 3r i 4t EP a les 9:05 porta Carrer A. Catany 
- Educació primària 5è i 6è EP a les 9:10 porta Carrer A. Catany 
- Educació secundària 1r i 2n ESO a les 9:30 porta carrer Vicaria 
- Educació secundària 3r i 4t ESO a les 9:35 porta carrer Vicaria 

 

• La jornada escolar serà continuada (matí) en els mesos de setembre i 
juny i partida (matí i horabaixa) des del mes d’octubre fins al mes de 
maig 

• El servei de menjador i l’escola matinera començarà el dilluns 13 de 
setembre  

• L’organització d’entrades i sortides per cursos es publicarà a la web i a 
Gestib a partir de dia 1 de setembre. 

• Les reunions amb els pares: 

o Dimecres dia  8 de setembre a les 9:30 pares dels alumnes de 3 
anys (4t EI) a les 10:30 pares dels alumnes de 4 anys (5è EI), a les 
11:30 pares dels alumnes de 5 anys (6è EI). Totes les reunions 
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seran presencials amb una durada de 45 min, es recomana que 
només vengui 1 tutor per cada família. 

o Dia 9 de setembre es realitzaran les reunions d’EP i ESO de forma 
online, la informació de l’horari se vos comunicarà amb antelació 

 

• En quant a la venta de llibres: ho realitzarem de la mateixa manera que 
el curs passat. A partir de dia 1 de setembre enviarem una circular amb 
les instruccions corresponents. Els nins rebran els llibres i la factura de 
l’abonament el dia que comencin l’escola. 

 

Per tant, estigueu atents a partir de dimecres dia 01 de setembre de les 
informacions que anem penjant a Gestib i  a la web del centre.  

 

Aprofitam per enviar-vos una salutació cordial i esperam poder estar amb 
contacte amb vosaltres i els nostres nins i nines ben aviat.  I que aquest  curs 
que començam poguem comptar de  nou amb la vostra col·laboració i el 
vostre recolçament en totes les mesures de prevenció i així aconseguir que 
tota la comunitat educativa desenvolupi un gran curs. 

 

Salutacions, 

Equip directiu 


