
 

 

 

 

 
CURS 2015-2016 

Estimades famílies:   

 

 

 

 

1.-  EDUCACIÓ INFANTIL  

Les classes començaran el  10 de setembre i acabaran el 21 de juny.  

Mesos de setembre i juny: horari de 9 a 13h (a excepció dels alumnes de 3 anys, vore baix) 

Mesos d’octubre a maig: horari de 9 a 12’30 (13’30)h i de 15 a 17 (18)h  

 

PRIMERA SETMANA DEL CURS: 

ALUMNES DE 3 ANYS:  

- Dijous 10 de setembre: de 10 a 12h.  

- Divendres 11 de setembre: de 9:30 a 12 hores. 

- A partir de dilluns 14 de setembre: de 9 a 13h. 

 

ALUMNES DE 4 i 5 ANYS:  

- Dijous 10 de setembre: de 9:30 a 13 

- Divendres i següents dies: de 9 a 13  

 

 No cal portar els llibres el primer dia. Es poden portar al llarg de la setmana del 14 al 18 de setembre 

  

Us fem arribar les instruccions d’inici del proper curs 15/16. 

 



 

 

 

 

 
 
2.-  EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Les classes començaran el  10 de setembre i acabaran el 21 de juny.  

Mesos de setembre i juny: horari de 9 a 13h  

Mesos d’octubre a maig: horari de 9 a 12’30 (13’30)h i de 15:30 a 17 (18)h  

 

 Portar els llibres el primer dia.  

 

 

 

 

3.-  EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 

Les classes començaran l’11 de setembre i acabaran el 17 de juny.  

- Divendres 11 de setembre: de 9 a 11h 

- A partir de dilluns 14 de setembre: horari normal (vore baix) 

 

Mesos de setembre i juny: 

 1R I 2N D’ESO:      3R I 4T D’ESO: 

  Dilluns : de 9 a 14h    Dilluns a dijous: de 8 a 14h 

  Dimarts : de 8 a 14h    Divendres: de 8 a 13h  

  Dimecres: de 8 a 13h     

  Dijous: de 8 a 14h 

  Divendres: de 8 a 13h 

 

 

Mesos d’octubre a maig: 

  1R I 2N D’ESO:      3R I 4T D’ESO: 

  Dilluns : de 9 a 13h i de 15 a 17h  Dilluns: de 8 a 13h i de 15 a 17h    

  Dimarts : de 8 a 13h i de 15 a 17h  Dimarts: de 8 a 13h i de 15 a 17h 

  Dimecres: de 8 a 13h    Dimecres: de 8 a 14h 

  Dijous: de 8 a 13h i de 15 a 17h   Dijous: de 8 a 13h i de 15 a 17h 

  Divendres: de 8 a 13h    Divendres: de 8 a 13h 

 

 El primer dia els alumnes estaran amb el tutor/a. A partir de dilluns 14 de setembre, cal portar tot el 

material per a les classes 

  



 

 

 

 

 

 

 

4.- Es prega als alumnes PUNTUALITAT en l'assistència al col·legi. La porta es tancarà a l'hora en punt. 

 

5.- D'acord amb l’Ideari del Centre tots els alumnes assistiran, de manera  OBLIGATÒRIA, amb 

L'UNIFORME del col·legi, DURANT TOT EL CURS ESCOLAR; l'uniforme consta de:  

- pantaló/falda blau marí (tela o pana),  

- jersei roig,  

- camisa o jersei blanc,  

- sabates negres  

- si es porta falda/pantaló curt els mitjons/leotards seran rojos i si es porta pantaló llarg els mitjons seran 

blaus.  

- aquells alumnes que durant la seua estada al centre desitgen anar més abrigats podran posar-se una 

rebeca roja sobre el jersei de l'uniforme.  

 

 

Per a les classes d'Educació física, els alumnes de Primària/ESO hauran d'anar proveïts de l'equip esportiu 

del col·legi (estar atents als canvis en l’equipament d’educació física). 

 Per a la resta de classes, hauran de portar el material necessari perquè aquestes es desenvolupen amb 

normalitat. 

 

 Els alumnes d’Infantil, 1r i 2n de Primària hauran de portar un “babi”, blau per als xiquets i rosa per a les 

xiquetes, OBLIGATÒRIAMENT d’octubre a maig i voluntàriament setembre i juny. 

 

6.- Com en els cursos anteriors, els llibres de text dels vostres fills podeu adquirir-los en el col·legi. Les 

dades són: 

1, 2 i 3 de setembre, de 17 a 19h 

 

7.- El Servei de Menjador funcionarà des del mes d’octubre fins el mes de maig.    

 

8.- El Servei d’Escola Matinera (entrada a les 8:30h)  funcionarà des del mes de setembre fins a juny. 

 

 

 

SALUTACIONS DE LA DIRECCIÓ. 


