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CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

Benvolgudes famílies: 

Iniciem un nou curs aquest setembre, una mica abans que altres, però amb les 

mateixes ganes i il·lusió.  

Deixem enrere les restriccions i treballarem per recuperar la normalitat que tant 

hem trobat a faltar. Continuarem fent les activitats habituals, sortides i colònies, 

apadrinarem als més petits, jugarem plegats, celebrarem les nostres tradicions i 

farem un festival de cloenda a final de curs.  

Tenim un nou currículum a Primer, Tercer i Cinquè de Primària, que ens 

suposarà petits canvis en la forma, però no en l’essència. Seguirem la nostra línia 

pedagògica amb l’objectiu de formar bones persones i desenvolupar en elles les 

capacitats i les habilitats necessàries per viure en una societat lliure i plural, de 

manera responsable i respectuosa.  

Enguany comencem amb més il·lusió que mai, perquè la nostra Escola... 

FA 50 ANYS!! Tota una vida arrelats al barri, compartint somnis i superant 

reptes, adaptant-nos als nous canvis; en definitiva, caminant amb vosaltres. 

Volem continuar així i us convidem a acompanyar-nos en aquesta celebració. 

Tanmateix, us volem recordar: 

 L’inici de curs pels alumnes de Parvulari i Primària serà el dilluns 5 de 

setembre.  

 ENTRADA  

MATÍ 

SORTIDA  

MIGDIA 

ENTRADA 

TARDA 

SORTIDA 

TARDA 

Parvulari 

C. Inicial 

C. Mitjà 

C. Superior 

8:55H 12:55H 14:55H 16:55H 
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 Recordeu que l’horari de classe pels alumnes de Parvulari i Primària durant 

el mes de setembre serà de 9:00 a 13:00 hores i de 15:00 a 16.00 hores. Pels 

alumnes que ho desitgin, l’Escola posa a disposició de les famílies la possibilitat 

de romandre al centre fins a les 17:00h realitzant activitats de lleure. Amb la 

finalitat d’organitzar la sortida a les 16:00h d’aquells alumnes que no faran 

servir aquest servei, feu clic al següent enllaç per omplir el formulari 

(https://forms.gle/dMrZnLmDZi2o27Ls7).  

 El servei de menjador funcionarà durant aquest mes en horari habitual, de 

13:00 a 15.00h.  

 El dimarts 6 de setembre començaran les activitats d’EF pels alumnes de 

Primària. Aquestes classes es realitzaran al Poliesportiu de Santa Eulàlia. 
 

Cicle Inicial Dimarts de 12:00 a 13.00h  Divendres de 9:00 a 10:00h 

Cicle Mitjà  Dijous de 12:00 a 13.00h Dimarts de 9.00 a 10:00h 

Cicle Superior Dilluns de 12:00 a 13.00h Dijous de 9:00 a 10:00h 
 

 Al mes d’octubre començarà l’activitat de natació pels alumnes de Parvulari i 

Primària. Durant l’activitat s’ha de portar l’equip de natació (banyador, 

casquet de bany, xancletes) a més de tovallola i roba de recanvi.  
 

P3 Dimecres de 9:00h a 10:00h 

P4 i P5 Dimecres de 10:00h a 11:00h 

1r i 2n Divendres de 10:00h a 11:00 h 

3r i 4t Dimarts de 10:00h a 11:00 h 

5è i 6è Dijous de 10:00h a 11:00 h 
 

  Les reunions de classe es realitzaran a finals de setembre. Us comunicarem 

les dates i l’horari de cada reunió en l’Informatiu que rebreu properament.  

Una vegada més us agraïm la vostra confiança. 

ESCOLA AZORÍN SCCL  

2 de setembre de 2022 

https://forms.gle/dMrZnLmDZi2o27Ls7

