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Calendari 

Inici de curs 
12 de setembre de 2018 

Primària ― 9.00 

ESO ― 9.30 

Final de curs 
Divendres 21 de juny de 2019 

 

Festes de lliure disposició 
2 de novembre de 2018 

7 de desembre de 2018 

1 de març de 2019 

10 de juny de 2019 

 

Festes locals 
17 de setembre de 2018 

 

Vacances 
Nadal ― des del 22 de desembre de 2018 fins al 7 de 
gener de 2019, ambdós inclosos 

Setmana Santa ― des del 13 al 22 d’abril de 2019, 
ambdós inclosos 

 

 



   

Benvolgudes famílies 
 

Us fem arribar la circular informativa del proper curs 
2018-2019. Aprofitem també per agrair-vos la confi-
ança que dipositeu en l’escola en el procés d’educa-
ció dels vostres fills i filles. 

 

Horaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

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 

Tarda d’estudi dirigit ― de 15.00 a 16.00  

REUNIÓ DE PARES 

Primària 

1r i 2n ― 4 de setembre a les 20.30 

3r i 4t ―  5 de setembre a les 20.30 

5è i 6è ― 6 de setembre a les 20.30 

Secundària 

1r ― 6 de setembre a les 20.30 

2n ― 5 de setembre a les 20.30 

3r ― 4 de setembre a les 20.30 

4t ― 3 de setembre a les 20.30 

 

EQUIPACIONS primària 

- Els alumnes de primer, segon, tercer i quart de 
primària necessiten la bata de l’escola. Aquesta 
bata la podeu comprar a la botiga de Can Tor. Els 
alumnes de cinquè i sisè necessiten una bata 
qualsevulla per a les hores de plàstica. 

- El xandall de l’escola és obligatori a tota la Pri-
mària (de 1r a 6è curs). El podeu comprar a la 
botiga La Trepa de la Pça de la Sardana. 

- Us recordem que totes les peces de roba i objec-
tes personals han d’estar degudament marcats 
amb el nom i cognoms de l’alumne. 

SERVEIS COMPLEMENTARIS 
 

Els serveis començaran el dimecres 12 de setembre.  

 

Menjador 
El preu del servei es comunicarà per correu electrònic 
durant  el mes de juliol. 
 

Permanència 
Horaris: 

 Matí ― de 8.00 a 9.00 

 Tarda ― de 17.00 a 18.00 
Preus: 

 Una hora ― 32,90€/mes 

 Mitja hora o menys ― 19,00€/mes  

Natació 
El curs de natació per als alumnes de primària de 1r 
(dimecres) i 2n (dilluns) comença l’octubre. Els alumnes 
que hi participin han de comunicar-ho a la tutora a 
partir del 12 de setembre. 

 

Activitats extraescolars 
L’AMPA us farà arribar la informació d’aquestes activi-
tats per correu electrònic. 

 
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA ESO 

4 de setembre  de 2018 a les 9.00 


