
REUNIÓ DE PARES 

PRIMÀRIA 

1r i 2n — 3 de setembre a les 20.30 

3r i 4t  —  4 de setembre a les 20.30 

5è i 6è — 5 de setembre a les 20.30 

SECUNDÀRIA 

1r ― 9 de setembre a les 20.30 

2n ― 4 de setembre a les 20.30 

3r ― 3 de setembre a les 20.30 

4t ― 2 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  en necessiten una 
per les hores de plàstica. 

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

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

 

 

BENVOLGUDES 

FAMÍLIES 

 
Aquí trobareu la informació bàsica per al proper 

curs 2019/2020  

 

 

 

 

 

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  

HORARIS 

INFORMACIÓ 

CURS 2019/2020 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 



ESCOLA SAGRATS CORS 

C/ Puig d’Assalit, 32 

08570 Torelló 

Tel. 93 859 04 90 

sagratscors.org 

@sagratscors 

@sagratscorstorello 

SERVEIS   

COMPLEMENTARIS 
 

Els serveis començaran el dijous 12 de setembre.  

MENJADOR 

El menú de cada mes el trobareu a la pàgina web de 
l’escola. 

PERMANÈNCIA 

Horaris: 

 Matí ― de 8.00 a 9.00 

 Tarda ― de 17.00 a 18.00 
Preus: 

 Una hora ― 33,70€/mes 

 Mitja hora o menys ― 19,50€/mes  

NATACIÓ 

El curs de natació per als alumnes de primària de 1r 
(dimecres) i 2n (dilluns) comença l’octubre. Els alum-
nes 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 acti-
vitats per correu electrònic. 

CALENDARI 

INICI DE CURS 

12 de setembre de 2019 

Primària ― 9.00 

ESO ― 9.30 

 

FINAL DE CURS 

19 de juny de 2020 

 

FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 

4 de novembre de 2019 

21 de febrer de 2020 

4 de maig de 2020 

1 de juny de 2020 

 

FESTES LOCALS 

16 de setembre de 2019 

 

VACANCES 

Nadal ― des del 21 de desembre de 2019 fins al 7 de 

gener de 2020, ambdós inclosos 

Setmana Santa ― des del 4 al 13 d’abril de 2020, am-

bdós inclosos 


