Benvolgudes famílies,
us transmetem les primeres informacions del curs 2022-2023.

CALENDARI ESCOLAR CURS 2022-2023
●

A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA les classes començaran dilluns 5 de
setembre de 2022 i finalitzaran dijous 22 de juny de 2023.

●

A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA les classes començaran dimecres 7 de setembre
de 2022 i finalitzaran dimarts 20 de juny de 2023

●

El període de vacances de Nadal és del 22 de desembre de 2022 al 8 de
gener de 2023, ambdós inclosos. Dimecres 21 de desembre les classes
acabaran al migdia.

●

El període de vacances de Setmana Santa és del 3 al 10 d’abril de 2023,
ambdós inclosos.

●

A partir de dilluns 5 de juny de 2023 la jornada serà compactada.

●

Els dies de lliure elecció seran:
○ Dilluns 31 d’octubre de 2022
○ Divendres 9 de desembre de 2022
○ Dilluns 20 de febrer de 2023
○ Divendres 17 de març de 2023
○ Dimarts 30 de maig de 2023

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:
o MATÍ: dilluns i dijous, de 8 a 13:30 hores; dimarts, de 8 a 13:00
hores; dimecres i divendres de 8 a 14:00 hores.
o TARDA: dilluns, dimarts i dijous de 15:00 a 16:30 hores.

HORARI D’ENTRADES I SORTIDES
●

COMUNITAT DE PETITS (P3, P4, P5):
○ ENTRADA: a les 9:00 hores per la porta petita. Les famílies podeu
acompanyar els infants fins a les aules i compartir l’estona d’entrada
relaxada fins a les 9:20 hores.
○ SORTIDA: de 16:20 a 16:30 hores. Les famílies recolliu els infants a
les aules i podeu romandre al pati d’infantil fins a les 17:30 hores
(rebreu més informació al setembre).

●

COMUNITAT DE MITJANS (1r, 2n i 3r de primària):
○ entrada a les 8:50 hores i sortida a les 16:20 hores. Els docents rebran
i acomiadaran l’alumnat a la porta del centre.

●

COMUNITAT DE GRANS (4t, 5è i 6è de primària):
○ entrada a les 9:00 hores i sortida a les 16:30 hores. Els docents rebran
i acomiadaran l’alumnat a la porta del centre.

●

COMUNITAT DE SECUNDÀRIA:
○ entrada a les 8:00 hores per la porta gran i sortida a les 16:30 hores
per la porta petita.

ADAPTACIÓ DE L’ALUMNAT DE P3
Del 5 al 9 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. Podeu
consultar-lo al document adjunt.
Els nens i nenes i les seves famílies entraran fins al pati i compartiran 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 12 de setembre.

MODIFICACIÓ D’HORARI: SETEMBRE 2022 (INFANTIL I PRIMÀRIA)
Entre els dies 5 i 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos, l’horari lectiu dels
infants d'educació infantil i primària serà de 9 a 13 hores.
L’horari de l’espai migdia s’allargarà de 13 a 15:30 hores i, posteriorment, de 15:30
a 16:30 hores, per a les famílies que ho desitgin, s’oferiran activitats de lleure
gratuïtes.
Aquesta modificació no afecta els infants de P3 durant la setmana d’adaptació (del 5
al 9 de setembre de 2022), que segueixen un horari especial.

QUOTA DEL CURS
Després de la seva aprovació per part del Consell Escolar, les quotes del curs
22/23 són les següents:
●

EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA:
○ quota de recursos educatius: 175 € anuals. Inclou la compra del
material socialitzat, l’actualització de material dels espais específics
(educació física, laboratoris, tallers, música…), les aplicacions de
comunicació i tutoria, el material pedagògic per a les propostes
d’aula…
○ quota de tallers, activitats i sortides sense pernocta: serà diferent per
a cada nivell, d’acord amb les activitats anuals previstes. Us
informarem de la quantitat al llarg del mes de setembre i prèvia
aprovació del Consell Escolar. Inclou la participació en audicions
musicals, visites a museus, teatre, natura, tallers a l’aula...

●

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:
○ quota de recursos educatius: 150 € anuals. Inclou la compra del
material socialitzat, l’actualització de material dels espais específics
(educació física, laboratoris, tallers, música…), les aplicacions de
comunicació i tutoria, el material pedagògic per a les propostes
d’aula…
○ quota de tallers, activitats i sortides sense pernocta: serà diferent per
a cada nivell, d’acord amb les activitats anuals previstes. 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, tallers a l’aula...

●

MÈTODE DE PAGAMENT:
○ Per ingrés o transferència bancària al nou número de compte
següent indicant el nom i cognoms de l’alumne/a i el nivell:

ES33 2100 3683 5822 0008 1742
○

També es pot pagar amb datàfon a la secretaria del centre amb l’horari
següent: de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 16:30 hores.

La quota de funcionament i material es pot fer efectiva en un sol pagament
abans d’acabar el mes de setembre de 2022, però les famílies que ho necessitin,
poden fer el pagament en dos terminis, un durant el mes de setembre i l’altre al
desembre. En cas de necessitar una altra modalitat de pagaments, contacteu
amb
secretaria
per
poder
fer
una
gestió
personalitzada
(secretaria@ieeixample.cat).

MATERIAL EDITORIAL
A Educació Infantil i Primària les famílies no heu d’adquirir cap material editorial.
Pel que fa a les llicències digitals de Secundària, des del centre es gestiona la seva
adquisició. A inici de curs s’informarà les famílies de quins materials s’empraran a
cada nivell i del seu cost perquè en pugueu fer el pagament.

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 dur a terme les tasques en horari lectiu.

ESPAI MIGDIA
En el document adjunt podeu consultar tota la informació per formalitzar la
inscripció a l’espai migdia per al curs 22/23.

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!

