
Benvolguts famílies,

Us fem arribar les informacions del nou curs que començarem, 2022-2023.

MESTRES TUTORES D’INFANTIL

Ed. Infantil P2 Mireia Devesa

Ed. Infantil P3 Esther Mercader

Ed. Infantil P4 Anna Ricart

Ed. Infantil P5 Andrea Vila

Mestra suport Roser Autonell

Altres mestres:
Marisa Grigioni
Marta Ricart
Laia Rovira
Raquel Navas

EQUIP DIRECTIU

Direcció econòmica: Jordi Casals

Direcció pedagògica: Jaume Caelles

Cap d’estudis d’infantil i primària: Sergi Pla

Cap d’estudis de Secundària: Fina Ferrés

HORARI DE VISITES DE DIRECCIÓ

Les famílies interessades en parlar amb direcció ho poden fer, sempre que ho

creguin oportú, prèvia concertació de visites.



HORARI DE SECRETARIA

Podreu adreçar-vos a secretaria en horari escolar.

Matins: 9:00 a 13:30
Tardes: 15:00 a 17:30

INFORMACIONS ENTRADES RECINTE ESCOLAR

L'entrada principal del Centre és el Call de la Torrentera número 7.
El despatx d'administració és al Call de Torrentera número 7.

Les entrades i sortides dels diferents cursos d’infantil es realitzaran per la

porta de ferro del Call de Torrentera (davant del Dia).

HORARIS ALUMNES

El calendari del curs és:

L’inici de les classes és el dia 5 de setembre a les 9:00 del matí.

L’horari escolar és de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00

Pel mes de juliol, els horaris poden variar segons el nombre d’alumnes i altres

circumstàncies. No hi haurà servei de menjador.

Podeu utilitzar el servei d’acollida matinal (7:45 a 9:00) sense cap cost addicional

El servei de permanència de 17:00 a 18:00 queda supeditat a la demanda.

En cas d’oferir-se, aquest servei tampoc tindrà cap cost pels alumnes de P2.



INFORMACIONS

Els alumnes d'educació infantil han de portar UNA BATA cordada per davant  amb

botons i el nom escrit amb majúscules.

Aquesta bata només es posarà quan es cregui necessari i, el divendres, els

alumnes se l’hauran d’emportar a casa per rentar (si és necessari).

Cal portar una motxilla petita amb cremallera i una ampolla o cantimplora
d’aigua fàcil d’obrir.

És imprescindible i obligatori que les bates, anoracs, jerseis, maletes…  portin

una BETA per poder-ho penjar adequadament, i amb el NOM marcat.

Si per algun motiu l’alumne/a no pot assistir a l’escola, s’ha de comunicar a  la

tutora a través del clickedu o trucar a secretaria.

Si per algun motiu justificat s’arriba més tard, cal trucar per la porta del Call de la

Torrentera, que és l’entrada principal del centre. Es deixarà l’alumne/a  a

secretaria i ja l’acompanyaran a l’aula.

QUOTES

Us recordem l’import de la quota mensual pel curs 2022-23.

Educació Infantil P2:

Quota llar d’Infants………………………………………..50,00 €
(Aquest preu inclou el servei d’acollida de 7:45h a 9h)

Les famílies nombroses i monoparentals tindran un descompte del 40% sobre la quota de
funcionament. Consulteu a secretaria.

MATERIAL D’AULA PELS ALUMNES

Primer pagament, mes d’agost........................... 80€
Segon pagament, mes de març.........................  70€



En cas de tenir tres fills o més a l’escola, la primera quota de material d’aula,
es podrà pagar de la següent manera:

- 1r i 2n fill el mes d’agost
- A partir del tercer fill el mes d’octubre.

La segona quota de material es reduirà en el cas que hi hagi un confinament.

DATES REUNIONS DE FAMÍLIES INICI DE CURS

P2 i P3: 1 de setembre a les 19h

P4 i P5 5 de setembre a les 20h

SERVEIS EXTRAESCOLARS

MENJADOR

El servei de menjador és obert a tot l’alumnat de l’Escola.

Els alumnes de P2 i P3 dinen a les 12:15 i fan la migdiada amb una monitora

exclusivament per a ells.

Les tarifes del curs passat són les següents i estan en procés de revisió amb el

proveïdor:



Aquests preus inclouen menús estàndards, culturals, intolerància a la lactosa,

celíacs i si tenen mal de panxa. Per altres intoleràncies o al·lèrgies s’haurà de

convenir.

Tots els alumnes que es quedin de manera fixa o regularment a dinar cal que

portin un raspall de dents amb tapa protectora dins d’un petit necesser amb el

nom. També caldrà portar una bata que s’enduran per rentar cada setmana.

El servei de menjador començarà el 5 de setembre.

SERVEI D'ACOLLIDA DE 7:45h a 9h DEL MATÍ

Els alumnes de P2 poden utilitzar aquest servei sense cap cost addicional.

PERMANÈNCIA DE 17h A 18h DE LA TARDA

Es portarà a terme si hi ha un mínim de demanda.

CALENDARI ESCOLAR, FESTES I VACANCES 22-23

5 de setembre de 2022. Inici de curs 2022-2023 alumnes infantil i primària.

7 de setembre de 2022. Inici curs escolar 2022-2023 alumnes de secundària.

19 de setembre de 2022. Festa local – Rocaprevera.

12 d’octubre de 2022. Festa Estatal.

31 d’octubre de 2022. Festa Tots Sants.

5 de desembre de 2022. Festa de lliure disposició d’acord amb tots els centres de

Torelló.

6 i 8 de desembre de 2022. Festes de la Constitució i Immaculada.



Del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 (ambdós inclosos).
Vacances de Nadal.

20 de febrer de 2023. Festa de lliure disposició d’acord amb tots els centres de

Torelló.

17 de març de 2023. Festa de lliure disposició d’acord amb tots els centres de

Torelló.

Del 3 d’abril al 10 d’abril de 2023. (ambdós inclosos). Vacances de Setmana

Santa

1 de maig de 2023. Dia del treballador.

29 de maig de 2023. Segona Pasqua.

El curs finalitza el dia 22 de juny de 2023 a infantil i primària. Aquest dia les

classes acabaran a les 13:00. Hi haurà servei de menjador fins a les 15:00.

A P2, es reprendran les classe 26 de juny fins al 21 de juliol.

*A secundària es finalitza el curs el dia 20 de juny de 2023.

ENTREVISTES ALUMNES NOUS

Us fem arribar una petita entrevista on hi ha preguntes sobre els vostres fills/es, ja

que ens ajuda a saber una mica més sobre ells/es. Heu de retornar-la
contestada el dia de la reunió de curs.

Les famílies que ho vulguin, aquell dia, també podran concretar una entrevista

per aquella setmana, per poder tenir un primer contacte amb un dels progenitors i

el nen/a i així també, comentar l’entrevista anteriorment contestada.


