
 

 

 

Benvolgudes famílies, 

Vos informam d´alguns aspectes importants per a ĺ inici de curs. 

 

Inici de curs i reunions de pares i mares curs 21/22 
 

Les classes comencen dia 10 de setembre.  

 

Aquest dia els alumnes d´Ed. Infantil s´incorporaran a partir de les 8:55h 

seguint el següent ordre:  

 

Grup Porta Nom de la porta Hora 

Escoleta 5 Porteta infantil 

(Jaume Ferran) 

8:55- 09:05h 

 4t EI 3 Barrera gran 

d’infantil 
(Arquitecte 

Bennàssar) 

8:55 - 09:05h 

 

5è EI 4 Porteta infantil 
(Arquitecte 

Bennàssar) 

8:55 - 09:05h 
 

6è EI 4 Porteta infantil 
(Arquitecte Bennàssar) 

 09:05 - 09:15h 

 

 

Fotos de les portes d’entrada i sortida:  

Portes d’entrada d’Educació Infantil  

 

 

 

 

 

 

Escoleta (5) 
Carrer de Jaume Ferran, 45 

4t d’Educació Infantil (3) 
Carrer de l’Arquitecte Gaspar 

Bennàssar 

5è i 6è d’Educació Infantil (4) 
Carrer de l’Arquitecte Gaspar 

Bennàssar 



 

 

 

A partir del dia 13 de setembre l’horari d’entrada serà a partir de les 8:15h. 

Recordau que el mes de setembre fem jornada continuada. 

 

Escoleta - segons pla d´adaptació individualitzat. 

4t EI  8:25-8:35h 

5è  EI  8:15-8:25h 

6è EI  8:15-8:25h 

  

 

Sortides el mes de setembre: 

 

Grup Porta Nom de la 

porta 

Hora 

Escoleta 5 Porteta petita 

Jaume Ferran 

13:45h 

4t EI 3 Barrera gran 
d’infantil 

(Arquitecte 

Bennàssar) 

13:45h 
 

5è EI 4 Porteta infantil 
(Arquitecte 

Bennàssar) 

13:40h 

6è EI 4 Porteta infantil 

(Arquitecte 
Bennàssar) 

13:45h 

 

 

Reunions amb les famílies: 

 

Les reunions de principi de curs seran presencials. Per motius de prevenció 

només podrà assistir una persona per alumne.  

 

Rebreu un correu individual comunicant el grup al qual pertany el vostre fill.  

 

Les dates de les reunions de pares són les següents:  

 

Dates reunions: 

 

Escoleta:               a les 18h dia 27 de setembre de 2021 

4t EI        a les 19h dia 6 de setembre de 2021 

5è EI       a les 19h dia 7 de setembre de 2021 



 

6è EI       a les 19h dia 8 de setembre de 2021 

 

Venda bates i xandalls: 

Dia 3 de setembre de 9h -13h 

Dies 6 i 7 de setembre de 9h - 13h i de 16h - 18h. 

La resta del curs mitjançant el formulari online que apareix al web.  

 
Els llibres comanats al centre s´entregaran a l´alumne a l´aula el primer dia de 

classe. 

 
 

 

Atentament, l’Equip Directiu. 

 

Col·legi Pius XII 


