
CIRCULAR INFORMATIVA
CURS 2022-23

-EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA-

Benvolguts famílies,

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

PROFESSORES TUTORES DE SECUNDÀRIA

1r ESO Kitty Busquets / Fina Ferrés /suport Àngel Acedo.

2n ESO Lina Colomer / Montse Fletas

3r ESO Ainhoa Corts/  Fina Ferrés

4t ESO Berta Capdevila

Atenció a la diversitat: Àngels Marfà

ALTRES PROFESSORS/ES

Lluc Roset

Marta Ricart

Toni Vidal



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 podran 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 AL RECINTE ESCOLAR

L'entrada principal del Centre és el Call de la Torrentera, número 7.

El despatx d'administració és al Call de la Torrentera, número 7.

Els alumnes de secundària entraran per la porta del carrer Estudis, número 7.

HORARIS ALUMNES

L’horari dels alumnes d’educació secundària obligatòria serà el següent:

1r i 2n d'ESO
-Dilluns de 8:30 a 13:00 i de 15:00 a 17:00
-Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00.

3r i 4t d'ESO
-Dilluns, dimarts i dimecres de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00
-Dijous de 8:00 a 13:30 i de 15:00 a 17:00
-Divendres de 8:00 a 14:00.



Els alumnes de secundària començaran les classes  el dia 7 de setembre
a les 9 del matí.

L’EDUCACIÓ FÍSICA es farà al PAVELLÓ de TORELLÓ

Alumnes de 1r d’ESO:

-Divendres d’11:00 h a 13:00 h

El professor d’Educació Física acompanyarà l’alumnat al pavelló, un cop finalitzada la
classe, les famílies podreu recollir el vostre fill/a al pavelló o l’alumne/a podrà anar cap a
casa, prèvia autorització signada que es donarà a  les reunions de curs.
Els nois i noies  que hagin de tornar a l’escola el professor els acompanyarà al centre.

Alumnes de 2n d’ESO:

-Divendres de 15.00h a 17:00h

L’alumnat anirà directament a les 15.00h al pavelló i a les 17:00h podreu recollir el vostre
fill/a al pavelló. Si és el cas que marxi sol prèviament s’haurà de signar una circular que
es donarà a les reunions de curs.

Si un alumne/a s’ha quedat al menjador escolar, la família també haurà de signar una
autorització perquè pugui sortir a les 14:45h del menjador i anar al pavelló.

Alumnes de 3r d’ESO

-Dimecres de 15:00h a les 17:00h

L’alumnat anirà directament a les 15.00h al pavelló i a les 17:00h podreu recollir el vostre
fill/a al pavelló. Si és el cas que marxi sol prèviament s’haurà de signar una circular que
es donarà a les reunions de curs.
Si un alumne/a s’ha quedat al menjador escolar, la família també haurà de signar una
autorització perquè pugui sortir a les 14:45h del menjador i anar al pavelló.

Alumnes de 4t d’ESO

-Dimecres d’11:00h a 13:00h

El professor d’Educació Física acompanyarà l’alumnat al pavelló, un cop finalitzada la
classe, les famílies podreu recollir el vostre fill/a al pavelló o l’alumne/a podrà anar cap a
casa prèvia autorització signada que es donarà a  les reunions de curs.



QUOTES

Us recordem l’import de la quota mensual pel curs 2022-2023.

Educació Secundària:

Quota de funcionament ordinari i serveis pedagògics......... 50,00 €
Activitats complementàries ................................................... 35,00 €

Les famílies nombroses i monoparentals tindran un descompte del 10% sobre la quota de
funcionament. Consulteu  a secretaria.

MATERIAL DIDÀCTIC 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 didàctic es podrà
pagar de la següent manera:

-1r i 2n fill al 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

1r d’ESO: 13 de setembre a les 20h

2n d’ESO:  14 de setembre a les 20h



3r d’ESO:  15 de setembre a les 20h

4t d’ESO : 20 de setembre a les 20h

SERVEIS EXTRAESCOLARS

MENJADOR
.

- El servei de menjador és obert a tots als alumnes de l’Escola.

- L’horari de menjador és de 13:00 a 15:00 per P4 i P5.
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:

CALENDARI ESCOLAR
CALENDARI ESCOLAR- FESTES I VACANCES. CURS 2022-2023

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

*A infantil i primària es comença el curs el dia 5 de setembre de 2022.

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 20 de juny de 2023. Aquest dia les classes acabaran a les

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

El dia 22 de desembre l’horari és matí i tarda.

*A infantil i primària es finalitza el curs el dia 22 de juny de 2023.

RECORDEU!

Pels alumnes de secundària, us recordem que les portes de l’escola s’obriran a les
7:55 / 8:25 i a les 12:55 pel que fa al matí i a les 14:55 i a les 16:55 pel que fa a la



tarda. Es tracta d’una mesura per tal d’evitar incidents dins al recinte del centre fora
de l’horari escolar (Infantil i Primària).

La porta es tancarà a les 8:10, a les 13:10, a les 15:10  i a les 17:10.


