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                Arenys de Mar, 24 de juliol de 2020 

 

Benvolgudes famílies, 

 

El curs 2019-2020 ha estat un curs atípic i especialment complicat per a tots. 

Us volem donar les GRÀCIES per la vostra comprensió i esforç durant tot el 

curs, i de manera especial, en aquest últim trimestre. De totes les adversitats 

n’aprenem i tenim la sort de viure-ho amb una visió positiva, en consonància 

amb el nostre lema concepcionista: “Endavant, sempre endavant”.  

 

Aquest curs tindrem algunes novetats, per aquest motiu, us agrairem que llegiu 

detingudament aquesta circular.  

 

A continuació, us informem d’alguns aspectes a tenir presents de cara al proper 

curs, per a cadascuna de les etapes. 

 

PRIMER DIA  

El curs s’iniciarà formalment el dilluns dia 14 de setembre.  

 

1r ESO 

El primer dia es començarà a les 10.30 h i se sortirà a les 13.30 h. L’entrada i la 

sortida es farà sempre per la porta del pati de les palmeres.  

 

2n ESO 

El primer dia es començarà a les 11 h i se sortirà a les 13.30 h. L’entrada i la 

sortida es farà sempre per la porta del pati de les palmeres.  

 

3r i 4t ESO 

El primer dia es començarà a les 11 h i se sortirà a les 13.30 h. L’entrada i la 

sortida es farà sempre per la porta del pati dels eucaliptus.  

 

1r BATXILLERAT 

El primer dia es començarà a les 11.30 h i se sortirà a les 13.30 h. L’entrada i la 

sortida es farà sempre per la porta principal de l’escola. 

 

2n BATXILLERAT 

El primer dia es començarà a les 12 h i se sortirà a les 13.30 h. L’entrada i la 

sortida es faran sempre per la porta principal de l’escola.  

 

El primer dia no hi haurà classe a la tarda.  
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HORARI HABITUAL  

 

1r i 2n ESO 

 

Els alumnes entraran al matí de 7.50 h a 8 h i sortiran a les 13.30 h (a excepció 

dels dijous que sortiran a les 14.20 h). A la tarda entraran de 15 h a 15.10 h i 

sortiran a les 17 h. Les entrades i sortides es realitzaran sempre per la porta del 

pati de les palmeres.  

 

3r i 4t ESO 

 

Els alumnes entraran al matí de 7.50 h a 8 h  i sortiran a les 13.30 h (a 

excepció dels dijous que sortiran a les 14.20 h). A la tarda entraran de 14.50 h 

a 15 h i sortiran a les 17 h. Les entrades i sortides es realitzaran sempre per la 

porta del pati dels eucaliptus.   

 

1r i 2n BATXILLERAT 

 

Els alumnes entraran al matí de 7.50 h a 8 h i sortiran a les 14.20 h (a excepció 

dels dilluns que sortiran a les 13.30 h, perquè tenen classe a la tarda). A la 

tarda entraran de 14.50 h a 15 h i sortiran a les 17 h. Les entrades i sortides es 

realitzaran sempre per la porta principal de l’escola. 

 

S’ha decidit no organitzar cap sortida escolar al llarg del primer trimestre. 

En funció de l’evolució de la pandèmia, hi poden haver canvis. 

 

SERVEI DE MENJADOR 

 

El servei de menjador és a càrrec de l’empresa SCOLAREST i s’inicia el 14 de 

setembre. 

 

El preu del menjador serà de 145 € (5 dies) i 87 € (3 dies) d’octubre a maig 

(inclou dinar, serveis i monitors responsables). Els mesos de setembre i juny, 

als nens que es quedin fixos al menjador se’ls cobrarà per dies a preu de tiquet.  

 

El preu de tiquet diari és de 9 €. Qui ho necessiti pot comprar tiquets per a dies 

concrets a les 11 h del matí a Secretaria.  
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MESURES SANITÀRIES 

 

L’ús de mascaretes serà obligatori en totes les entrades i sortides, patis i 

desplaçaments. Dins de l’aula i sempre que els alumnes estiguin en el grup 

estable, la mascareta no serà obligatòria.  

 

És recomanable que els alumnes portin la seva pròpia ampolla d’aigua i 

mocadors.  

 

Abans d’entrar a l’aula i al menjador, i de manera ordenada, els alumnes 

s’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic.  

 

Per la bona organització interna de l’escola, aquest any serà summament 

important la puntualitat en totes les entrades i sortides de l’alumnat.  

 

El llistat de llibres per al curs 2020-21 el podreu consultar a la pàgina 
web de l’escola  
 

 

Bon estiu i una forta abraçada, 

Equip Directiu 
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