
Educació Infantil i Primària:
109,50€ mensual (Activitats i serveis complementaris)

Educació Secundària Obligatòria:
113€ mensual (Activitats i serveis complementaris)

*Augment degut a l'increment de l'IPC aprovat per Consell Escolar - Gener 2022

 
Servei de menjador: 
8,65 €/servei diari.

8,95 €/dia esporàdic.
*Preus del curs 2021/22 a l'espera de les tarifes del càtering pel curs 2022/23.

 
Reunió menjador: 2 de setembre a les 18:00h.

Amb la intenció de millorar la comunicació entre els membres de la comunitat educativa, us convidem a totes les
famílies que feu el seguiment de les vivències del dia a dia i de les informacions de l'escola a través Clickedu, del

TELEGRAM, del correu electrònic, de la nostra web i de les xarxes socials.
 

EL CLAUSTRE US DESITJA A TOTS/ES UN BON ESTIU! 

FULL INFORMATIU

INICI DE CURS:  5 de setembre de 2022 (INFANTIL I PRIMÀRIA) i 7 de setembre de 2022 (ESO)
VACANCES DE NADAL: del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, ambdós inclosos.

VACANCES DE SETMANA SANTA: de l'1d’abril al 10 d'abril de 2023, ambdós inclosos.
FINAL DE CURS: 20 de juny de 2023 (ESO) i 22 de juny de 2023 (INFANTIL I PRIMÀRIA)

DIES FESTIUS DE LLIURE DISPOSICIÓ DEL CENTRE:
31 d’octubre (dilluns)

9 de desembre (divendres)
13 de febrer (dilluns)

17 de març (divendres)
2 de maig  (dimarts)
29 de maig (dilluns)

Educació Infantil #360 
 

De dilluns a divendres 
De 9:00h a 13:00h i 
de 15:00h a 17:00h

*8:00h a 9:00h: Racons matiners
*13:00h a 15:00h: Menjador

Pedagògic (càtering o
carmanyola)

*17:00h a 18:00h: English Snack
 

HORARIS

QUOTES

CALENDARI
curs 22-23

Educació Secundària Obligatòria
 

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous
De 8:00h a 13:30h i de 15:00h a 17:00h

 
Divendres

De 8:00h a 13:30h
 

Jornada intensiva a partir del 5 de juny
De dilluns a divendres

De 8:00h a 13:30h
 
.

Extraescolars:

Durant el mes de setembre

s'informarà de les

extraescolars municipals

Educació Primària
 

De dilluns a divendres 
De 9:00h a 13:00h i 
de 15:00h a 17:00h

 



educació infantil 
A l'edifici del carrer Vapor hi haurà les classes de les nenes i nens de 3, 4 i 5 anys.

El dia 5 de setembre l'alumnat començarà les classes a partir de les  9:00h del matí fins la
13:00h i de les 15:00h a les 17:00h de la tarda, per tal de facilitar l’inici  de la jornada escolar,
es flexibilitzarà l'entrada fins a les 9:15h i a la tarda fins a les 15:15h en funció de les vostres
necessitats i la dels infants. Concretarem amb cada família, abans d'iniciar el curs, l'arribada

del vostre fill i filla a partir de les 8:00h i l'hora de 17:00h a 18:00h.

REUNIONS FAMÍLIES

curs 22-23

Una motxilla de mida mitjana amb
cremallera i sense rodes

La bata de l'escola

Carmanyola amb l'esmorzar

Una muda  de recanvi  

Una ampolla o cantimplora d’aigua
petita d’ús personal

Un paquet de tovalloletes

Uns mitjons gruixuts antilliscants
per a l'activitat de psicomotricitat,

amb el nom visible
 

Cal portar bambes amb velcroposades i xandall els dies que facinpsicomotricitat

Material inici de curs

Alumnat de P3 (3 anys): dijous 7 de juliol
19:00h - (Pati de la Torre)

Alumnat de P4 (4 anys): dimecres 6 de juliol
18:00h - (Pati de la Torre)

Alumnat de P5 (5 anys): dimecres 13 de juliol
18:00h - (Pati de la Torre)

Tot el material ha d'estar marcat amb el nom de l'alumne/a.
Recordeu que per anar a l’escola cal portar roba i calçat còmode, fàcil de posar i treure per així

potenciar l’autonomia de l’infant. 

Una capsa de mocadors de paper

Goma elàstica a
totes les peces de
roba que cal deixar

al penjador

2 fotos tamany 10x15 
(només P3)

Alumnat que dina a l'escola:

Tovalló de roba

Carmanyola per escalfar al

microones si no volen catering

Sac de dormir (només P3)



A l'edifici de la Torre  hi haurà les classes de Cicle Inicial (1r i 2n) de Primària.
Els altres cursos de Primària, Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle Superior (5è i 6è) estaran a l'edifici del

carrer Hospital, entrada per la Plaça Mossèn Xandri.
 
 

Cicle Inicial (1r i 2n): 
 

dilluns 12 de setembre, 19:00h edifici EI i CI
 

Cicle Mitjà (3r i 4t): 
 

 dimarts 13 de setembre, 19:00h edifici CM i CS 
 

Cicle Superior (5è i 6è): 
 

dimecres 14 de setembre, 19:00h  edifici CM i CS 

REUNIONS FAMÍLIES

educació PRIMÀRIA curs 22-23

Caldrà portar la samarreta i dessuadora els dies d'Educació Física
 

L’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t  cal que porti una bata de l'escola
 

Si la bata i el xandall actual es troba en bon estat es pot seguir utilitzant



Material inici de curs

Una libreta gran ratllada sense espiral (1r)
Dues llibretes grans ratllades sense espiral (2n)
Dues carpetes de plàstic (no han de ser arxivadores)
(1r i 2n)
Una carpeta forta per a plàstica de mida DIN-A3(1r)
Una llibreta petita de quadres (1r)
Arxivador de dues anelles de llom de 60 mm amb
tapa dura (1r)
Auriculars dins una bossa amb el nom (recomanem
que siguin externs al conducte auditiu) (1r i 2n)
10 separadors de plàstic gruixut (1r)
Safata de plàstic : (1r i 2n)

Una maquineta
Una goma
Un llapis (Staedtler HB2)
Un regle curt i rígid (20 cm)
Tisores bones i sense punta
Una capsa de ceres toves (2n poden aprofitar les del
curs passat)
Una capsa de colors de fusta
Una capsa de retoladors
Una capsa de plastidecors
Un tub de cola de barra
3  estoigs no metàl·lics o un estoig amb 3
compartiments
3 pinzells, un de prim i un de gruixut (núm. 4 i 12) i
un de pla gruixut per envernissar

CICLE INICIAL

(mida entre 4 i 8 cm d’alçada, 20 cm d’amplada 
i màxim 30 cm de llargada) amb:

L’alumnat de 2n pot reutilitzar el material que estigui en bones
condicions.

Dues llibretes grans ratllades sense
espiral (4t les poden aprofitar)
Dues llibretes grans de quadres sense
espiral (4t les poden aprofitar)
Llibreta petita de pentagrama ample
per música
Carpeta amb separadors. (4t la de l’any
passat)
Estoig complert (no metàl·lic)
Regle de 15 cm i un de 30 cm.
Capsa de ceres, retoladors, llapis de
colors
Tisores bones, sense punta
Tub de cola de barra
Arxivador de 2 anelles de 60 mm de
tapa dura amb 10 separadors de
plàstic
Flauta de bec soprano de digitació
alemanya. Marca recomanada:
HONNER
Carpeta DIN-A3 per plàstica
2 portafolis transparents
Carpeta de plàstic per la motxilla
Brotxa de 2 o 3 cm
Pinzell núm 10-12
Auriculars dins una bossa amb el nom
*ALUMNES NOUS A L’ESCOLA: UNA
LLIBRETA PETITA DE QUADRES

CICLE MITJÀ

L’alumnat de CM pot reutilitzar el material que estigui
en bones condicions.

6 llibretes grans de quadres sense espiral. (6è poden
utilitzar les del curs passat)
Dues llibretes petites de quadres (6è poden utilitzar
les del curs passat)
Llibreta petita de pentagrama ample per música (pot
ser la de cursos anteriors)
Carpeta dura amb separadors
Carpeta prima amb gomes (per la motxilla)
Estoig (no metàl·lic) amb tot el material necessari
(Tipex no)
Regle de 15 cm
Regle de 40 cm, compàs, escaires, transportador
d'angles
Diccionari d'anglès (no cal que sigui nou)
Flauta de bec soprano de digitació alemanya. Marca
recomanada: HONNER (pot ser la de cursos anteriors)
Auriculars dins una bossa amb el nom
El material de plàstica més específic ja es concretarà
a la matèria
Arxivador de 2 anelles de 60 mm de tapa dura amb
10 separadors de plàstic*ALUMNES NOUS A
L’ESCOLA: UNA LLIBRETA PETITA DE QUADRES

CICLE SUPERIOR

L’alumnat de CS pot reutilitzar el material que estigui en bones
condicions, menys les llibretes que hauran de ser noves.

educació PRIMÀRIA curs 22-23



EDUCACIÓ SECUNDÀRIAcurs 22-23

 
1r i 2n d’ESO: dimarts 6 de setembre  

18:30h  
 3r i 4t d’ESO: dimarts 6 de setembre

19:30h 
 

Entrada per l'edifici d'ESO - C/Estrangers
 

REUNIONS FAMÍLIES

Material 

inici de curs

10 llibretes (es recomana sense espiral)
1 carpeta arxivadora
1 estoig, no metàl·lic, amb tot el material necessari
Auriculars
Regle de 40 cm, compàs, escaire, cartabó i
transportador d’angles
Bata blau marí per tecnologia, plàstica i laboratori
Calculadora científica - (l’escola recomana: CASIO fx-
82P X Iberia)
Ordinador Chromebook (model específic) 
Agenda gratuïta proporcionada per l'escola

 
Tot el material ha d'estarmarcat amb el nom del'alumne/a.

Tots els altres materials més

específics pel treball de les

diferents matèries caldrà esperar a

les orientacions que donarà el

professorat a l'inici de cadascuna

d'elles. 

Recordeu que durant l’any

l’alumnat cal que porti roba

adequada per al treball escolar i

per a l'educació física.

A les aules que donen al carrer Hospital (accés pel C/Estrangers) hi hauran les classes dels
alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO.

 
 


