
CALENDARI ESCOLAR 21/22_______________________________________________________

IN-HOUSE UNIFORM SERVICE:

Podeu reservar les peces de la uniformitat del col·legi a El Corte Inglés a través del

següent formulari, fins al pròxim 1 de setembre del 2021:

https://forms.office.com/r/EXnPNcpHWw

L’equip de El Corte Inglés s’encarregarà de tenir preparada la vostra comanda el dia 3 de setembre.

Podreu recollir els uniformes a les instal·lacions del col·legi, de 9:00h a 17:00h (no és necessari demanar

cita). Es podrà pagar amb targeta de crèdit o amb la targeta de El Corte Inglés.

Si en aquesta data El Corte Inglés ofereix promocions, descomptes o avantatges exclusius, també

s'aplicaran en les compres realitzades a l'escola.

LANDING DAY

Es donarà la benvinguda a les NOVES FAMÍLIES del col·legi de FORMA PRESENCIAL.

Dia 6 de setembre entre les 9:00h i les 11:30h.

Es convocarà les noves famílies per correu electrònic per posar data a un recorregut per l’escola, en

grups inferiors a 10 persones, de mà dels coordinadors d’etapa. Rebran informació específica de les

següents seccions: Gabinet Psicopedagògic, Servei d’infermeria i nutrició, Esport, Intercanvis i viatges

culturals, International Homeroom, Uniformes, Activitats extraescolars i Transport.

REUNIÓ D’INICI DE CURS

La direcció del col·legi, de FORMA VIRTUAL, donarà la benvinguda a TOTES LES FAMÍLIES, i a continuació

el tutor/a presentarà el grup, els especialistes i els detalls a tenir en compte de cara a l’inici de curs.

La reunió es farà de forma online i en directe, via Meet.

S’enviarà un correu a totes les famílies amb l’enllaç a la reunió de Meet amb anterioritat.

Els dies 6 i 9 de setembre, vegeu horaris per etapa*

https://forms.office.com/r/EXnPNcpHWw


Nursery P1, P2        --> Dia 6 de setembre a les 18:00h

Infantil P3, P4, P5   --> Dia 6 de setembre a les 18:00h

ESO 1, 2, 3                --> Dia 9 de setembre a les 18:00h

1r, 2n, 3r Primària  --> Dia 6 de setembre a les 18:00h

4t, 5è, 6è Primària  --> Dia 6 de setembre a les 19:00h

ESO 4, BTX, IA-L     --> Dia 9 de setembre a les 19:00h

AHS --> Dia 9 de setembre a les 19:00h

INICI DE CURS:

Nursery (P1, P2), Infantil (P3 a P5) i Primària

Dimarts 7 de setembre del 2020

ESO, Batxillerat, A. High School i IA-LEVELS
Dilluns 13 de setembre del 2020

Dies NO LECTIUS:

● OCTUBRE:

dilluns 11 (1r dia de lliure disposició)

dimarts 12 ( Verge del Pilar. Festiu estatal)

● NOVEMBRE:

dilluns 1 (Dia de Tots Sants. Festiu estatal)

● DESEMBRE:

dilluns 6 (Dia de la Constitució)

dimarts 7 (2n dia de lliure disposició)

dimecres 8 ( Immaculada Concepció. Festiu estatal)

● MARÇ:

dijous 3 ( Sant Medir. Festa Local)

divendres 4 (3r dia de lliure disposició)

● JUNY:

divendres 24 (St Joan. Festiu autonòmic)

dimecres 29 (St Pere. Festiu local)

VACANCES:

● VACANCES D’HIVERN:
Del dijous 23 de desembre al divendres 7 de gener (ambdós inclosos)

● VACANCES DE SETMANA SANTA:
Del dilluns 11 d’abril al dilluns 18 d’abril (ambdós inclosos)

● VACANCES D’ESTIU:
Des del dimecres 22 de juny (inclòs)


