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Arenys de Mar, 30 de juny de 2022 

 
Benvolgudes famílies, 
 
Amb la mirada ja posada en el curs vinent, volem donar-vos un conjunt 
d’informacions del vostre interès.  
 
A continuació, us informem d’alguns aspectes a tenir presents de cara al proper 
curs per a cadascuna de les etapes. 
 
PRIMER DIA DE CURS 
El curs s’iniciarà formalment el dimecres dia 7 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 acàcies. 
 
2n 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. 
 
3r 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 dels eucaliptus. 
 
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 farà sempre per la porta principal de l’escola. 
 
 

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

ESO 

Els alumnes entraran al matí de 7.50 a 8 h i sortiran a les 13.30 h (a excepció dels 
dijous que sortiran a les 14.20 h). A la tarda els alumnes entraran de 14.55 a 15 h 
i sortiran  a les 17 h. Les entrades i sortides es realitzaran sempre per les portes 
esmentades anteriorment. 
 
BATXILLERAT 
 
Els alumnes entraran al matí de 7.50 a 8 h i sortiran a les 14.20 h (a excepció dels 
dijous que sortiran a les 15.15 h) Les entrades i sortides es realitzaran sempre per 
la porta principal de l’escola. 
 

 
SERVEI DE MENJADOR 
 
El servei de menjador és a càrrec de l’empresa SCOLAREST i s’inicia el 7 de 
setembre. 
 

El preu del menjador serà de 161 € (5 dies) i 96,60 € (3 dies) d’octubre a maig, 
inclou dinar, serveis i monitors responsables. Els mesos de setembre i juny, als 
alumnes que es quedin fixos al menjador, se’ls cobrarà per dies a preu de tiquet. 
 
El preu del tiquet diari és de 10 €. Qui ho necessiti pot comprar tiquets per a dies 
concrets a les 11 h del matí a administració. 
 

En cas que algun alumne hagi de faltar al menjador per qualsevol motiu, els pares 
hauran de trucar a la porteria de l’escola abans de les 10 h. En cas que algun 
alumne hagi de marxar després de dinar, caldrà que porti una autorització signada 
pels pares a l’agenda escolar, si no és així, l’alumne no podrà sortir de l’escola. 
 
 
El llistat de llibres per al curs 2022-2023 el podeu consultar a la pàgina                                 web 
de l’escola. 
 
 
Bon estiu i una forta abraçada,  
 

Equip Directiu 


