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FULL INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES  
( Començament del Curs Escolar 2022-2023 ) 

 
Benvolgudes famílies, 
Us fem avinent una sèrie d’informacions que cal tenir presents en començar el proper curs. 

OBERTURA DE CURS 

Les classes del Curs 2022-2023 s’iniciaran els següents dies: 

o Llar d’Infants – P0, P1 i P 2- dijous 1 de setembre 

o Segon cicle de l’Educació Infantil – P3, P4 i P5 -  i Primària,  dilluns  5 de setembre. 

o ESO i Batxillerat, dimecres 7 de setembre. 

L’horari per a tots els nivells del col·legi a partir del dia 5 de setembre és de jornada completa:  

• Llar d’Infants, segon cicle d’Ed Infantil i Primària de 9:00 a 13:00h i de 15:h a 17:00h  

• ESO i Batxillerat de 9:00h a 13:30h i de 15:00h a 17:00h 

Pel que fa a la Llar d’Infants – P0, P1 i P2 -, el col·legi romandrà obert en horari de 7:45h a 13:00h els dies que 

destaquem a continuació i no hi haurà servei de mitja pensió:  

 Dia 1 i 2 de setembre. 

 Dies 22, 27, 28, 29 i 30 de desembre. 

 Dies 3, 4 i 5 d’abril. 

Us indiquem en la següent graella la informació relativa a les reunions prèvies a l’inici de curs per tal d’exposar-

vos el Projecte Pedagògic corresponent als cursos que es citen. 

REUNIONS PARES        Prèvies a l’inici de curs 

CURS DIA LLOC HORA EDIFICI 

P1 4 juliol Classe 2n Primària  B  

 

 

 

 

19:30h 

 

 

 

 

 

COL·LEGI GRAN 

P2 4 juliol Classe 2n Primària  C 

P3 5 juliol A 2n Primària A 

B 2n Primària B 

P4 6 juliol A 2n Primària A 

B 2nPrimària B 

P5 7 juliol A 2nPrimària A 

B 2n Primària B 

1r Primària 5 setembre A 1r Primària A 

B 1r Primària B 

Considerem convenient que els alumnes no hi siguin presents 

Una vegada iniciat el curs, hi haurà les reunions corresponents a la resta de nivells del  Col·legi – des de 2n de 

Primària fins a 2n de Batxillerat. Més endavant rebreu la convocatòria.  

És molt important l’assistència de tots els pares a aquestes reunions. 
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BATA UNIFORME 

Serà obligatòria per a tots els alumnes des de P1 – Llar d’Infants -  fins a 4t d'Ed. Primària. 

 (Es pot comprar a qualsevol botiga de roba de Sant Sadurní) 

  

EQUIP DE GIMNÀSTICA 

Serà obligatori per a tots els alumnes del col·legi  des de P3 i fins a 1r de Batxillerat. Aquest equipament  estarà a la 

venda en el propi centre durant tot el curs i també es podrà adquirir a la botiga online. 

Adjuntem circular informativa amb els dies i horaris del servei. 

 

 

VENDA DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR  CURS 2022-2023  

Per a tots  els nivells des de P2 fins a 2n de Batxillerat 

Adjuntem circular informativa amb els dies i horaris del servei. 

 

 

ITINERARIS DELS AUTOCARS 

A primers de setembre rebreu per correu electrònic el full actualitzat dels itineraris. 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

A mitjans  de juliol rebreu per correu electrònic la informació de les Activitats Extraescolars proposades per al 

proper curs.  

 

Agraïm la confiança que ens transmeteu i restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 

 

Molt bon estiu!! 

 

                                                                                                                                       LA DIRECCIÓ            
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