Benvolgudes famílies:
Us adjuntem les principals informacions d’interès per al curs 2022‐2023 tot desitjant
que – aquest sí – el puguem dur a terme amb total normalitat pel que fa a la
pandèmia.
La informació que us adjuntem també la trobareu al portal Clickedu de l’Escola.
Tanmateix, us convidem a seguir‐nos tant per Twitter @EscSantaAnna
com per Instagram @santaannaeixample doncs, durant el curs, també hi trobareu
exemples d’activitats i projectes de l’escola.

Aprofitem l’avinentesa per desitjar‐vos molt bones vacances!

DATES INICI DE CURS:
Infantil (P3, P4 i P5) .................................................. dilluns 5 de setembre
Primària (De 1er a 6è) ............................................... dilluns 5 de setembre
ESO (De 1er a 4rt) ...................................................... dimecres 7 de setembre (9.00h)

REUNIONS D’INICI DE CURS (PRESENCIALS A L’ESCOLA):

DATES COLÒNIES*:
Primària (De 1er a 6è)......................................... 28,29 i 30 de setembre
ESO (1er i 2on)......................................... 19, 20 i 21 d‘octubre
*es donaran més detalls per part de cada tutor

Les colònies de 3er d’ESO i el viatge de final de curs de d’ESO es detallaran més
endavant

CALENDARI ESCOLAR:
Dies de lliure disposició:
 Dilluns 31/10/22
 Divendres 9/12/22
 Dilluns 20/2/23
 Divendres 17/3/23
 Divendres 2/6/23
Vacances de Nadal: Del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 ambdós
inclosos
Vacances de Pasqua: Del 3 al 10 d’abril ambdós inclosos
Fi de curs: 22 de juny a les 13.30h

HORARI ESCOLAR:
EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4 I P5): Matins de 9.00h a 12.45h / Tardes de 15h a 16.45h
PRIMÀRIA (1er, 2on, 3er I 4rt): Matins de 9.00h a 13h / Tardes de 15h a 16.45h
PRIMÀRIA (5è 6è): Matins de 9.00h a 13.30h / Tardes de 15h a 17.00h
ESO (1er i 2on): Matins dos dies de 9.00h a 13.30h / Tres dies de 8.00h a 13.30h
Tardes de 15h a 17h / Divendres tarda lliure
ESO (3er i 4rt): Matins de 8.00h a 13.30h
Tardes de 15h a 17h / Divendres tarda lliure

DATES INICI PISCINA:
Infantil (P3, P4 i P5) ......................................... dilluns 3 d‘octubre (15h a 17h)
Primària (De 1er a 6è) .......................................divendres 7 d‘octubre (14h a 17h)*
*fan educació física + piscina

Recordeu que a la pàgina web de l’escola podeu trobar més informació sobre el nostre
projecte educatiu i sobre el servei d’acollida de matins i tardes i sobre l’oferta
d’activitats extraescolars.

