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EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

CALENDARI 

Inici de curs: dimarts 12 de setembre. 

 Vacances de Nadal: del 23 de desembre al  7 
de gener  (ambdós inclosos). 

Setmana Santa: Del 24 de març al 2 d’abril 
(ambdós inclosos). 

 Les classes finalitzaran el 22 de juny. 

 

HORARI 

 L’horari habitual és:  

- Matins de 8:30h a 12:30h. 
- Tardes de 15h a 17h 

 Dimarts 12 de setembre: 

- Els nens de P3 començaran a les 15h. 
- Els nens de P4 i P5 començaran a les 9h. 

 

 
REUNIONS i VISITES 

P3.- Dilluns  26 de juny a les 17:30h, a la sala 

d’actes. 

P4 i P5.- Dimecres 6 de setembre, a les 17:30h, 
a les aules corresponents. 

P3.- Dijous 7 de setembre, de les 16h a les 18h, 

visita dels pares i nens/nenes a les aules 

respectives. 

 

HORARI 

 L’horari de tota l’Educació Primària és:  

- Matins de 8:30h a 12:30h. 
- Tardes de 15h a 17h 

 

 
REUNIONS 

 Dimecres 6 de setembre a les 17:30h. 

- 1r. d’E. Primària a les aules respectives. 

- 5è d’E. Primària a les aules respectives. 

 Dijous 7 de setembre a les 17:30h. 

- 2n d’E. Primària a les aules respectives. 
- 6è d’E. Primària a les aules respectives. 

 Dimarts 12  de setembre a les 18h. 

- 3r d’E. Primària a les aules respectives. 

  Dimecres 13 de setembre a les 18h. 

- 4t d’E. Primària a les aules respectives. 

 

 

LLIBRES 
Podreu trobar la llista de llibres de text del curs 2017-

2018 al web de l’Escola. Les llibreries de Granollers 

disposaran també d’aquest llistat. 

Les agendes dels cursos  de: 2n,3r,4t,5è i 6è d’E.Primària 

s’hauran de comprar a l’Escola. 
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   NO COMPREU L’AGENDA!!! 
   L’AMPA de l’Escola en proporcionarà una a  
   cada alumne/a. 
 

Les proves extraordinàries de setembre  
són el dimarts 5 de setembre    

CALENDARI 

Inici de curs: dimarts 12 de 
setembre. 

 Vacances de Nadal: del 23 de 
desembre al  7 de gener  (ambdós 
inclosos). 

Setmana Santa: Del 24 de març al 
2 d’abril (ambdós inclosos). 

Les classes finalitzaran el 22 de 

juny. 

 

HORARI 

 1r d’ESO: 

- Matí : 8h a 13:30h. (dilluns-dimarts-dijous) 
- Matí : 9h a 13:30h. (dimecres-divendres) 
- Tarda: 15:15h a 17:15h. 

 2n d’ESO: 

- Matí : 8h a 13:30h. (dilluns-dimecres-divendres) 
- Matí : 9h a 13:30h. (dimarts-dijous) 
- Tarda: 15:15h a 17:15h. 

 3r i 4t d’ESO: 

- Matí : 8h a 13:30h. 
- Tarda:15:15h a 17:15h. (tarda de divendres lliure) 

REUNIONS 

1r d’ESO: Dijous 22 de juny a les 18h a la sala 

d’actes. 

2n d’ESO: Dijous 7 de setembre a les 17:30h a les 

aules respectives. 
3r d’ESO: Dijous 7 de setembre a les 17:30h a les 

aules respectives. 

4t d’ESO: Dimecres 6 de setembre a les 17:30h a 

les aules respectives. 
Rebuda d’alumnes nous : dijous  29 de juny a les 

10h a la secretaria de l’ESO. 

LLIBRES DE TEXT: Alguns llibres són de reutilització i d’altres s’hauran de comprar. El llistat de llibres es troba al web de l’escola i els podeu adquirir  a les llibreries de 

Granollers o gestionar la compra a través de l’empresa Iddink que subministra tant dossiers, com llibres nous i llibres Ecobooks (www.iddink.es// telèfon: 902565411// codi: 

020MC3) 

 

http://www.iddink.es/

