
INFORMACIÓ BÀSICA
CURS 2022-2023

Infantil i Primària: 5 de setembre
Secundària: 7 de setembre

De dilluns a divendres:

Infantil i Primària

Bates
Alumnes d'Educació Infantil (P3, P4 i P5) i

els alumnes de 1r a 4t de Primària.

La podeu comprar a la botiga Can Tor.

Els alumnes de 5è i 6è necesiten una bata

per les hores de plàstica.

Inici de curs:

Educació Infantil:
P3, P4 i P5: 7 de juliol

Permanència
Horaris: 
Matí- de 7:45 a 9:00
Tarda- de 17:00 a 18:00
Preus:
7:45 a 9:00- 40,40€/mes
8:00 a 9:00- 35,65€/mes
8:30 a 9:00- 20,60€/mes
Esporàdics:
1/2 hora - 1,85 €/dia
1 hora- 2,75 €/dia

HORARIS

Secundària

Matí- de 9:00 a 13:00
Tarda- de 15:00 a 17:00

De dilluns a dijous:

Matí- de 8:30 a 13:30
Tarda- de 15:00 a 17:00

Divendres:
Matí- de 8:30 a 13:30

EQUIPACIONSXandall i
samarreta escolar

Obligatori a tot Educació Infantil i Primària 

La podeu comprar a la botiga La Trepa.
Infantil i p

rimària

Altres:
Educació Infantil han de portar calçat esportiu amb velcro.

Les jaquetes han de dur beta llarga amb el nom.

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

Totes les peces de roba i
objectes personals han
d'estar marcats amb el

nom i cognom

CALENDARI

Final de curs:
Infantil i Primària: 22 de juny
Secundària: 20 de juny

Vacances: Nadal: 
22 de desembre al 08 de gener

Setmana Santa: 
3 al 10 d'abril 

Festes:Lliure disposició: 
31 d'octubre
5 de desembre
20 de febrer

Festa local: 
19 de setembre

REUNIONS DE

PARES

A 2/4 DE 9 D
EL VESPRE

Educació Primària:
1r i 2n: 5 de setembre
3r i 4t: 6 de setembre
5è i 6è: 7 de setembre

Educació Secundària:
1r: 5 de setembre
2n: 5 de setembre
3r: 6 de setembre
4t: 6 de setembre

@sagratscors @sagratscorstorello @escolasagratscorstorello

SERVEIS Natació

Menjador escolar
Activitats extraescolars

És necessari un mínim d'alumnes per
poder portar a terme aquest servei

L'AMPA us farà arribar la informació

d'aquestes activitats per correu

electrònic

El menú de cada mes el trobareu
a la pàgina web de l'escola a la
pestanya de serveis. També i
podeu consultar el funcionament i
els preus del servei de menjador

Els alumnes de P4 i P5 (dimecres) i els alumnes de
primària de 1r (dimecres) i 2n (dilluns) començen a
l'octubre. Els alumnes que hi participin han de
comunicar-ho a la tutora a partir del 13 de setembre.

17 de març
29 de maig


