
INICI DE CURS 2021-22

Estimades famílies,
Us fem arribar la informació relativa a les mesures organitzatives més importants amb vista
a l’inici del curs 2021/22.

● Seguint les recomanacions establertes, l'inici de curs es realitzarà en dos dies.
- Infantil, 1r i 2n primària: 10 de setembre.
- 3r, 4t, 5è i 6è primària: 13 de setembre.
- 1r i 2n ESO: 13 de setembre de 8 a 10h.
- 3r i 4t ESO: 13 de setembre d’11 a 13h.

● Es mantenen les mesures de seguretat en relació amb l'ús de la mascareta dins del
centre escolar i el protocol COVID-19.

● Es mantenen també les entrades i sortides esglaonades per cursos i per diferents
portes, amb l'objectiu d'evitar les aglomeracions.

Ed. infantil (setembre)

4t infantil 9.10-14.00 SALUT
5è infantil 9.05-13.55 SALUT
6è infantil 9.00-13.50 SALUT

Ed. primària (setembre)

1r primària 9.10-14.00 LLEÓ
2n primària 9.05-13.55 LLEÓ
3r primària 9.00-13.50 LLEÓ
4t primària 9.10-14.00 R GRAVES
5è primària 9.05-13.55 R GRAVES
6è primària 9.00-13.50 R GRAVES

ESO (a partir de 14 de setembre)

1r, 2n, 3r i 4t ESO 8.00-13.45 LLEÓ

● S'eliminen els desdoblaments i els grups mixtos, tots els cursos es reagrupen al grup
que els pertoca per edat. Encara així, els grups d'infantil i primària continuen sent
considerats de convivència estable i per tant no es realitzaran activitats conjuntes
amb altres grups.



● Les reunions inicials informatives d'infantil i primària (excepte 4t EI) es duran a terme
amb el tutor o tutora en la setmana del 13 al 17 de setembre. Us farem arribar la
informació per a cada curs concret i si es realitzaran de manera presencial o
telemàtica.

● La data de les reunions a l’etapa d’ESO queda pendent de triar al llarg del mes de
setembre. S’avisarà amb antelació.

En el moment en què tinguem més informació oficial us la farem arribar per aquesta mateixa
via.

Atentament,
La Direcció



INICI DE CURS 2021-22

Queridas familias,
Os hacemos llegar la información referente a las medidas organizativas más importantes de
cara al inicio del curso 2021-22

● Siguiendo las recomendaciones establecidas, el inicio de curso se realizará en dos
días.

- Infantil, 1º y 2º primaria: 10 de septiembre.
- 3º, 4º, 5º y 6º primaria: 13 de septiembre.
- 1º y 2° ESO: 13 de septiembre de 8 a 10h.
- 3º y 4º  ESO: 13 de septiembre de 11 a 13h.

● Se mantienen las medidas de seguridad en relación al uso de la mascarilla dentro
del centro escolar y el protocolo COVID-19.

● Se mantienen también las entradas y salidas escalonadas por cursos y por
diferentes puertas, con el objetivo de evitar las aglomeraciones.

Ed. infantil (septiembre)

4t infantil 9.10-14.00 SALUT
5è infantil 9.05-13.55 SALUT
6è infantil 9.00-13.50 SALUT

Ed. primaria (septiembre)

1º primaria 9.10-14.00 LLEÓ
2º primaria 9.05-13.55 LLEÓ
3º primaria 9.00-13.50 LLEÓ
4º primaria 9.10-14.00 R GRAVES
5º primaria 9.05-13.55 R GRAVES
6º primària 9.00-13.50 R GRAVES

ESO (a partir del 14 de septiembre)

1º, 2º, 3º i 4º ESO 8.00-13.45 LLEÓ

● Se eliminan los desdoblamientos y los grupos mixtos, todos los cursos se reagrupan
en el curso que les corresponde por edad. Aun así, los grupos de infantil y primaria
continúan siendo considerados de convivencia estable y por tanto no se realizarán
actividades conjuntas con otros grupos.



● Las reuniones iniciales informativas de infantil y primaria (excepto 4.º EI) se llevarán
a cabo con el tutor o tutora en la semana del 13 al 17 de septiembre. Os haremos
llegar la información para cada curso concreto y si se realizarán de manera
presencial o telemática.

● La fecha de las reuniones en la etapa de ESO queda pendiente de elegir a lo largo
del mes de septiembre. Se avisará con antelación.

En el momento en que tengamos más información oficial os la haremos llegar por esta
misma vía.

Atentamente,
La Dirección


