Benvolgudes famílies,
Ens adrecem a vosaltres per transmetre les primeres informacions del curs
2021-2022, us curs on esperem anar recuperant la tan preuada normalitat i
on puguem trobar-nos alumnat, famílies i docents per continuar construint
el projecte de l’Institut Escola Eixample.
CALENDARI ESCOLAR CURS 2021-2022
●
●

●
●
●

Les classes començaran dilluns 13 de setembre de 2021 i
finalitzaran dimecres 22 de juny de 2022.
El període de vacances de Nadal és del 23 de desembre de 2021 al
7 de gener de 2022, ambdós inclosos. Dimecres 22 de desembre
les classes acabaran al migdia.
El període de vacances de Setmana Santa és del 9 al 18 d’abril de
2022, ambdós inclosos.
A partir de dilluns 6 de juny la jornada serà compactada.
Els dies de lliure elecció seran:
○ Dimarts 7 de desembre de 2021
○ Dilluns 28 de febrer de 2022
○ Divendres 3 de juny de 2022

HORARI LECTIU DE CADA ETAPA
●
●
●

Educació infantil: de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30
hores
Educació primària: de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30
hores
Educació Secundària:
○ MATÍ: dilluns, dimecres i divendres de 8:15 a 13:45 hores /
dimarts i dijous de 8:15 a 14:15 hores
○ TARDA: dilluns i dimecres de 15:00 a 17:00 hores

HORARI D’ENTRADES I SORTIDES
D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació i del Departament
de Salut, durant el curs 21/22 les entrades i les sortides dels diferents
cursos hauran de ser esglaonades. En el document adjunt podeu trobar la
relació d’hores i espai d’accés de cadascun dels cursos.
Per tal de poder oferir una bona rebuda a l’alumnat, dilluns 13 de setembre
l’horari d’entrada al centre serà especial. El podeu consultar també al
document adjunt.
Tenint en compte les mesures de seguretat sanitària, les famílies no podran
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accedir al centre escolar (excepte les famílies de P3 durant el període
d’adaptació); els mestres d’Educació Infantil i d’Educació Primària recolliran
els grups a l’entrada de l’escola.
L’alumnat de Primària i Secundària accedirà al centre amb mascareta,
mantenint la distància de seguretat i caldrà que es rentin les mans amb gel
hidroalcohòlic

ADAPTACIÓ ALUMNAT DE P3
Del 13 al 17 de setembre s’adaptarà l’horari dels infants de P3 amb
l’objectiu d’afavorir una bona adaptació al grup, a l’equip docent i al centre.
El podeu consultar en el document adjunt.
Els nens i nenes entraran amb un únic adult responsable, que els
acompanyarà fins al pati i compartirà una estona amb les mestres i les
companyes i els companys del curs.
Durant aquests dies, la recollida de l’alumnat de P3 es farà també al pati.
No hi haurà servei de menjador per a l’alumnat de P3 fins dilluns 20 de
setembre.
Per tal d’acompanyar infants i famílies durant el procés d’adaptació, està
previst realitzar una reunió de famílies per al nou alumnat d’Educació
Infantil durant els primers dies de setembre. També ens agradaria poder
realitzar entrevistes individuals amb aquestes famílies en les aules referents
de cada nen o nena. Estarem atents a les instruccions de sanitat vigents al
mes de setembre per concretar la seva organització i fer-vos arribar la
convocatòria.

QUOTA DEL CURS
Després de la seva aprovació per part del Consell Escolar, les quotes del
curs 21/22 són les següents:
● quota de funcionament i material: 200€ anuals. Inclou la compra del
material socialitzat, l’actualització de material dels espais, les
aplicacions de comunicació i tutoria i les despeses de funcionament
del centre.
● quota de sortides i activitats extraordinàries: us informarem de la
quantitat llarg del mes de setembre i prèvia aprovació del Consell
Escolar. Inclou la participació en audicions musicals, visites a
museus, teatre, natura...
La quota de funcionament i material es pot fer efectiva en un sol pagament
abans d’acabar el mes de setembre de 2021, però les famílies que ho
necessitin, poden fer el pagament en dos terminis, un durant el mes de
setembre i l’altre al desembre.
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Al mes de setembre us farem arribar el número de compte on cal fer
efectius els pagaments.

MATERIAL EDITORIAL
A Educació Infantil les famílies no heu d’adquirir cap material editorial.
A Educació Primària, es mantenen els materials de matemàtiques als nivells
de 1r, 2n i 3r. A la resta de cursos i per a la resta de matèries, el material
editorial és socialitzat (l’alumnat, quan el necessiti, el trobarà a les aules).
Adjunt a aquesta comunicació trobareu tota la informació i la referència dels
quaderns de matemàtiques de 1r, 2n i 3r de Primària per a la seva
adquisició lliure (no hi haurà venta de llibres al centre).
Les llicències digitals de Secundària es concretaran al mes de setembre i
estan incloses en la quota de material i funcionament.

MATERIAL D’AULA
Tant a Educació Infantil com a Educació Primària, el material d’aula serà
socialitzat, és a dir, el centre proporcionarà als alumnes llapis, colors,
tisores i altre material fungible necessari per a dur a terme les tasques en
horari lectiu.
El material serà desinfectat d’acord amb la normativa sanitària vigent per a
garantir-ne un ús segur.

MITJA PENSIÓ
Durant el tercer trimestre del curs 20/21 s’ha dut a terme un procés de
licitació per a la gestió del servei de menjador i de l’espai migdia. Aquest
procés encara no ha finalitzat; tan aviat coneguem els responsables
d’aquest servei, us facilitarem la informació d’inscripció.

Tota aquesta informació la trobareu penjada a la web del centre, així com
les possibles actualitzacions que puguin sorgir.

Desitgem que passeu un molt bon estiu.
Fins al setembre!

INSTITUT ESCOLA EIXAMPLE

C/València 252, 08007 Barcelona

