
Benvolgudes famílies 
Aquí trobareu la informació bàsica per al proper curs 2020/2021 

 

HORARIS 

Infantil i Primària 

De dilluns a divendres: 

Matí – de 9.00 a 13.00 

Tarda – de 15.00 a 17.00 

Secundària 

De dilluns a dijous: 

Matí – de 8.30 a 13.30 

Tarda – de 15.00 a 17.00 

Divendres: 

Matí – de 8.30 a 13.00 

 

 

La llista de llibres i materials els trobareu a la pàgina web 

 

EQUIPACIONS INFANTIL I PRIMÀRIA 

- Els alumnes d’Educació Infantil i Primària (de 1r a 4t curs) necessiten la 

bata de l’escola. Aquesta bata la podeu comprar a la botiga de Can Tor. 

- El xandall i samarreta de l’escola és obligatori a Educació Infantil i Primària 

(de 1r a 6è curs). El podeu comprar a la botiga La Trepa de la Plaça de 

la Sardana. 

- Els alumnes d’educació infantil han de portar calçat esportiu amb velcro. 

- Les jaquetes han de portar beta llarga (aproximadament 15 cm). 

- Les maletes han de ser sense rodes i fàcils d’obrir. 

- Us recordem que totes les peces de roba i objectes personals han d’estar 

degudament marcats amb el nom i cognoms de l’alumne. 



CALENDARI 

Inici de curs 

14 de setembre de 2020: 

Infantil i Primària – 9.00 

ESO – 9.30 

Final de curs 

22 de juny de 2021 

 

 

Vacances 

Nadal – Des del 22 de desembre de 

2020 fins al 7 de gener de 2021, 

ambdós inclosos 

Setmana Santa – Des del 27 de març 

fins al 5 d’abril de 2020, ambdós 

inclosos 

 

 

Festes 

 

Lliure disposició 

 7 de desembre de 2020 

 15 de febrer de 2021 

 30 d’abril de 2021 

Festa local 

 21 de setembre de 2020 

 24 de maig de 2021 

 

 

REUNIÓ DE PARES 

*Les dates es confirmaran el setembre via correu electrònic 

Educació Infantil 

P3, P4 i P5 – 9 de setembre a les 20.30 

 



Educació Primària 

1r i 2n – 7 de setembre a les 20.30 

3r i 4t – 8 de setembre a les 20.30 

5è i 6è – 9 de setembre a les 20.30 

Educació Secundària 

1r – 9 de setembre a les 20.30 

2n – 8 de setembre a les 20.30 

3r – 7 de setembre a les 20.30 

4t – 3 de setembre a les 20.30 

 

SERVEIS COMPLEMENTARIS 

Els serveis de permanència i menjador començaran el dilluns 14 de setembre 

Permanència 

Horaris: 

Matí – de 8.00 a 9.00 

Tarda – de 17.00 a 18.00 

Preus: 

Una hora – 34,55 €/mes 

Mitja hora o menys – 20,00 €/mes 

Natació 

El curs de natació per als alumnes 

d’Educació Infantil (P4 i P5) i  

d’Educació Primària (1r i 2n) comença 

a l’octubre. Els alumnes que hi 

participin han de comunicar-ho a la 

tutora a partir del 14 de setembre. 

Menjador 

El menú de cada mes el trobareu a la 

pàgina web de l’escola. 

Activitats extraescolars 

L’AMPA us farà arribar la informació 

d’aquestes activitats per correu 

electrònic. 

 


