CARTA DE PRESENTACIÓ ESO CURS 2022-2023
Benvolgudes famílies:
Som a prop de l’inici d’un nou curs, d’un nou repte, i enguany esperem poder tenir un
curs tranquil en quan a les restriccions per la Covid, per aquest motiu hem de treballar
plegats, sense vosaltres no serà possible.
CALENDARI ESCOLAR
L’Escola comença DIMECRES 7 de setembre del 2022 i s’acaba dijous 22 de juny del
2023.
HORARI - ESO:
Dilluns a dijous: 9h a 13h i de 15h a 16:30 Alumnes que NO es queden a menjador i de
9 a 16,30 alumnes que es queden a menjador..
Divendres: 9h a 13h alumnes que NO es queden a menjador.
9 h a 15 h alumnes que es queden a menjador.

FESTIUS
Nadal: del 22 de desembre del 2022 al 8 de gener del 2023
Setmana Santa: del 3 d’abril del 2023 al 10 d’abril del 2023
Festius locals seran:
Festa major de Sabadell: 5 de setembre del 2022
Festa de la Salut: 15 de maig del 2023
Dies de lliure disposició proposats pel Consell Escolar Municipal seran:
31 d’octubre del 2022
9 de desembre del 2022
20 de febrer del 2023
17 de març del 2023
5 de juny del 2023
Secretaria
A l’escola comencem a treballar dijous dia 1 de setembre, per a qualsevol dubte o
aclariment, així com per a concertar hores de visita podeu trucar de 9h a 14h. Tel.
937260152 o per WhatsApp 689 600 731.

QUOTES
Quota mensual de setembre a juny).
Quota material (1 sola quota anual que es cobrarà el mes de novembre).
AMPA (1 quota anual que es cobrarà el mes d’abril).
MENJADOR: El preu de menjador ve marcat pel Departament d’Ensenyament.
El nostre Servei de menjador compta amb l’atenció de monitors (un per a cada 8
alumnes) que programen activitats per a les hores d’atenció, així com el treball en hàbits
socials i d’autonomia durant el menjar. En l’horari de dinar sempre hi ha (com a mínim)
un mestre de l’escola.
Els alumnes que ho necessiten tenen alimentació específica d’acord amb les seves
necessitats.
EDUCACIÓ FÍSICA:
Quota piscina o tennis anual (terminis de pagament s’informarà un cop sapiguem els
alumnes que faran l’activitat).
Quota resta activitats esportives (terminis de pagament s’informarà un cop sapiguem els
alumnes que faran l’activitat).
MEDICACIONS
Els alumnes que en prenen han de portar la prescripció mèdica i signar l’autorització per
administrar-la a l’escola.
SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES Us recordem que és obligatori l’assistència
i participació dels alumnes.
MATERIAL
Els alumnes han de portar el següent material:
● 1 bata (pot ser una samarreta o camisa vella - poseu-hi el nom)
● 1 estoig amb material escolar: colors, retoladors, bolígrafs, goma, llapis…
● 1 regle
● 1 Fsores ( adients a la lateralització: dretà o esquerrà)
● 1 barra de cola (pegament).
● Calculadora
● PenDrive (com a mínim d’4 GB)
● Retolador punta ﬁna de 0,5 o 0,7 (Fpus PILOT)
● Aquarel·les (només alumnes de 1r d’ESO)
● No compreu agenda escolar (a 1r, 2n i 3r d’ESO la lliura l’escola) a la resta de cursos

treballarem amb agenda digital pel mòbil. Els alumnes d’altres cursos que no
disposin de dispositiu, els lliurarem agenda.
● Els alumnes que Fnguin ordinador portàtil, l’haurien de portar per treballar a
l’aula.
MENJADOR
Enguany inicialment podrem fer la higiene bucal a l’escola, per tant els alumnes
hauran de portar:
● Raspall i pasta de dents.
● Les noies han de portar un necesser per a la higiene menstrual.
EDUCACIÓ FÍSICA
A l’inici de curs us informarem de les diferents modalitats i horaris on participaran els
vostres fills.
Els alumnes de 1r d’ESO faran piscina i han de portar: banyador, casquet de bany, ulleres
de piscina i xancletes.
La resta d’alumnes ja us informarem de la decisió pressa pels grups.
EQUIPACIÓ ESPORTIVA
Han de portar roba d’esport corresponent i un necesser (per la higiene) amb tovallola,
sabó, desodorant, colònia, pinta. Les sabatilles per fer educació física han de ser
esportives amb una bona sola.
Confiem poder continuar prescindint de la mascareta, en cas que els serveis de
prevenció ens indiquin el contrari us ho farem saber a l’inici de curs
Us desitgem un bon estiu !!
Cordialment,
Direcció

Durant la primera setmana informarem del transport als alumnes de fora de Sabadell. El
mes de setembre tramitarem les beques MEC d’ensenyament, us mantindrem
informats.
IMPORTANT: La reunió d’inici de curs amb les famílies serà DILLUNS 19 de setembre a
les 18 h per ESO, PFI i IFE al pati de l’escola. És molt important la vostra assistència.

