INFORMACIONS CURS 22‐23

CALENDARI
 Inici i final de curs:

INFANTIL I PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA

INICI DE CURS
5 Setembre
7 Setembre

FINAL DE CURS
22 Juny
20 Juny

 Períodes de vacances:
o Nadal: del dijous 22 desembre al diumenge 8 de gener.
o Setmana Santa: del dissabte, 3 d’abril al dilluns, 10 d’abril, ambdós inclosos.
 Dies de lliure disposició (5 dies ja que uns dels festius de Barcelona cau en dissabte)
o 1r trimestre: dilluns 31 d’octubre i divendres 9 de desembre
o 2n trimestre: dilluns 20 de febrer i divendres 17 de març
o 3r trimestre: divendres 2 de juny
 Jornada continuada el dimecres 21 de desembre i a partir del dilluns 12 de juny fins el dijous
22 de juny (EI i EP) / dimarts 20 juny (ESO)
 Incorporació gradual dels alumnes de P3 d’Infantil:
o Dilluns 5 de setembre:
 1r torn: entrada 9.50 i sortida 11.20h (amb 1 acompanyant: mare, pare o tutor)
 2n torn: entrada 11.30 i sortida 13.00h (amb 1 acompanyant: mare, pare o tutor)
o Dimarts 6 de setembre:
 1r torn: entrada 9.00 i sortida 10.45 h (sense acompanyant)
 2n torn: entrada 11.00 i sortida 12.45 h (sense acompanyant)
o Dimecres 7, dijous 8 i divendres 9 de setembre:
Tots els alumnes venen en horari només de dematí de 9.00 h a 12:45 h.
Aquests dies ja es podran quedar a acollida matinal, si ho necessiten, i utilitzar el
servei de menjador. En aquests cas caldrà recollir els nens a les 14:50. Les tardes
d’aquesta setmana les dedicaran les tutores a entrevistes individuals amb les famílies
noves.
o A partir de dilluns 12 l’horari ja serà de matí i tarda.

HORARI ESCOLAR
 Primària i Infantil:
Setembre Horari lectiu: de 9h a 13h i de 15h a 16h
Lleure: de 16 a 17h amb monitors per aquelles famílies que ho necessitin (sense
cost per les famílies, caldrà demanar‐ho prèviament amb l’autorització a
Educamos).
A partir d’octubre matí de 9 a 13 h i tarda de 15 a 17 h


18/07/22

ESO: matí de 8 a 13.20 h i tarda de 15 a 17 h (dilluns, dimarts i dijous).
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