
Estimades Famílies, 
 
Degut a què, segons ha informat el centre, la incorporació a les classes per al curs 2021-2022 
es farà de manera esglaonada per cursos, el desenvolupament de les activitats extraescolars es 
veurà afectat els primers dies del curs de la següent manera: 
 
Divendres 10 de Setembre: Comencen els alumnes de 5è i 6è de primària i 4t d'infantil. 
 
Hi haurà servei d'Escola Matinera per a Primària: de 7 a 8.30 / 08:40, segons horari d'inici de 
classes. 
 
No hi haurà servei d'Escola Matinera per a Infantil ja que faran diferents horaris d'adaptació. 
 
No hi haurà servei d'Aula de Jocs (ja que no hi haurà servei de menjador) 
 
 
Dilluns 13 de Setembre: Comencen els alumnes de 3r i 4t de primària i 5è i 6è d'infantil. 
 
Hi haurà servei d'Escola Matinera per a Primària: de 7 a 8.30 / 08:40, segons horari d'inici de 
classes. 
 
No hi haurà servei d'Escola Matinera per a Infantil ja que les classes comencen a partir de les 
9.30h. 
 
Hi haurà servei d'Aula de Jocs (hi haurà servei de menjador) 
 
Dimarts 14 de Setembre: Comencen els alumnes de 1r i 2n de primària. 
 
Hi haurà servei d'Escola Matinera per a Primària: de 7 a 8.30 / 08:40, segons horari d'inici de 
classes. 
 
Hi haurà servei d'Escola Matinera per a Infantil de 7 a 8.30 / 08:40, segons horari d'inici de 
classes. 
 
Hi haurà servei d'Aula de Jocs (hi haurà servei de menjador) 
 
A partir d'aquest dia ja es mantenen els horaris d'Escola Matinera i Aula de Jocs per a tots els 
cursos. 
 
Els saluda atentament, 
La Junta Directiva de l'Amipa 
 

 

 

 

 

 

 



Estimadas Familias, 

Debido a que, según ha informado el centro,  la incorporación a las clases para el curso 2021-
2022 se hará de manera escalonada por cursos, el desarrollo de las actividades extraescolares 
se verá afectado los primeros días del curso de la siguiente manera: 

 

Viernes 10 de Septiembre: Empiezan los alumnos de 5º y 6º de primaria y 4º de infantil. 

Habrá servicio de Escola Matinera para Primaria: de 7 a 8.30/8.40h, según horario de inicio de 
clases. 

No habrá servicio de Escola Matinera  para Infantil ya que harán diferentes horarios de 
adaptación. 

No habrá servicio de Aula de Jocs ( ya que no habrá servicio de comedor) 

 

Lunes 13 de Septiembre: Empiezan los alumnos de 3º y 4º de primaria y 5º y 6º de infantil. 

Habrá servicio de Escola Matinera para Primaria: de 7 a 8.30/8.40h, según horario de inicio de 
clases. 

No habrá servicio de Escola Matinera  para Infantil ya que las clases empiezan a partir de las 
9.30h. 

Habrá servicio de Aula de Jocs ( habrá servicio de comedor) 

 

Martes 14 de Septiembre: Empiezan los alumnos de 1º y 2º de primaria. 

Habrá servicio de Escola Matinera para Primaria: de 7 a 8.30/8.40h, según horario de inicio de 
clases. 

Habrá servicio de Escola Matinera  para Infantil de 7 a 8.30/8.40h, según horario de inicio de 
clases. 

Habrá servicio de Aula de Jocs ( habrá servicio de comedor) 

A partir de este día ya se mantiene los horarios de Escola Matinera y Aula de Jocs para todos 
los cursos. 

 

Les saluda atentamente, 

La Junta Directiva de la Amipa 

 

 


