
 

 

Barcelona,  13 de setembre de 2021 

Benvolgudes famílies: 

En primer lloc, us donem la més cordial benvinguda al nou curs 2021-22 i esperem gaudir-lo al 

màxim! Us  facilitem algunes informacions que us seran d’utilitat. 

 

1.- Calendari de reunions de curs OnLine  

( cada tutor o tutora enviarà prèviament l’enllaç per poder accedir a la reunió) 

• Educació Infantil (P3,P4 i P5): dilluns 27 de setembre a les 18h. 

• Cicle Inicial (1r i 2n): dimarts 28 de setembre a les 18h. 

• Cicle Mitjà (3r i 4t): dimecres 29 de setembre a les 18h. 

• Cicle Superior (5è i 6è): dijous 30 de setembre a les 18h. 

 

2. Calendari: 

• Dies de lliure disposició: 7 de desembre, 28 de febrer i 3 de juny.  

• Altres dates: 

24 de setembre:      Mare de Déu de la Mercè ( Festiu) 

12 d’octubre:           Mare de Déu del Pilar ( Festiu) 

29 d’octubre:           La Castanyada ( Festa a l’escola) 

1 de novembre:       Tots Sants (Festiu) 

6 de desembre:       La Constitució ( Festiu) 

7 de desembre:       Dia de lliure disposició de l’escola ( Festiu) 

22 de desembre:     Intensiu Matí. Inici de vacances Nadal 

 

10 de gener:          Inici classes. 

31 de gener:          Don Bosco( Festa a l’escola) 

25 de febrer:          Carnestoltes ( Festa a l’escola) 

28 de febrer:          Dia de lliure disposició de l’escola ( Festiu) 

8 d’abril:                 Intensiu Matí. Inici de vacances de Setmana Santa. 

 

19 d’abril:                  Inici classes. 

13 de maig:              Mª Mazzarello. ( Festa a l’escola o sortida) 

24 de maig:              Mª Auxiliadora ( Festa a l’escola) 

3 de juny:                 Dia de lliure disposició de l’escola ( Festiu) 

6 de juny:                 Segona Pasqua (Festiu) 

10 de Juny:              Festa de la Comunitat educativa. ( Atenció! Canvi)  

13,14 i 15 de juny:   Colònies escolars 6è. 

15,16 i 17 de juny:   Colònies escolars de P3 a 5è        

17 de Juny:              Festival 6è.  ( Atenció! Canvi) 

22 de juny:                Intensiu Matí. Inici vacances d’estiu. 



 

 

 

4.  Quotes actuals aprovades pel Consell Escolar CURS  2021-2022  : 

 

      Ed. Infantil i Ed. Primària:  

 

• Activitats complementàries       70 €/mes 

• Altres  serveis:                  48 €/mes  

o Sortides culturals i festes   

o Entorn digital, Psicòloga... 

• Menjador (cost anual 1348€)  111 €/mes setembre, desembre  i juny 

                                                                           145 €/mes octubre-maig 

             Tiquet diari:      9 €/mes  (7,5 €/dia mes solt // 8 €/dia, dies consecutius) 

• Acollida matinal      7:45/9   1h:        34 €/mes  

                                           8:20/9  ½ h:   17 €/mes 

             Tiquet diari:      3 €  

• Material didàctic E. Infantil.        38 € (rebut  novembre) 

• Agenda, carpeta i paper Ed. Primària.                19 € (rebut  novembre) 

• Assegurança d’accidents         11 € (rebut  octubre ) 

• Quota de l’AFA  23 € / 6€ germà/na (rebut  novembre) 
 

Les altes o baixes d’aquests serveis ( menjador i acollida) s’hauran de comunicar a 

l’administració abans del 25 de cada mes. 

 

 

 Salutacions cordials, 

   

  L’Equip Directiu. 


