
Badalona 30 d'agost de 2022 

Benvolgudes famílies, amics i amigues, 

Desitgem que aquest estiu hagi estat un temps de descans i de compartir en família bons moments, 
i que vosaltres i tots els que estimeu estigueu bé. Iniciem un nou curs amb el desig que sigui un curs 
reeixit i ple d’activitats. Per la nostra part tenim il·lusió i ganes de començar de nou a caminar 
conjuntament.  

Dir-vos també, que a partir de dimecres 1 de setembre, els diferents equips d’educadores i 
educadors de l’escola i la totalitat del personal d’administració i serveis estarem ja preparant aquest 
nou curs que s’iniciarà, per a l’alumnat d’Infantil i Primària, dilluns dia 5 de setembre i per l’educació 
secundària i post-obligatòria el dimecres 7.  

Així, doncs, us fem un recordatori de les dates més rellevants que cal tenir presents.  

INICI DE LES CLASSES: 

P3: Els infants faran un període d’adaptació de 4 dies  (5, 6, 7 i 8 de setembre) que s’explicarà a 
la reunió de pares i mares d’Infantil del dia 2 de setembre a les 17.15h. 

De P4 a 6è EP: El dilluns 5 de setembre a les 9.00h i amb el seu horari habitual de matí i tarda 
de 9.00h a 13.00h i de 15.00h a 17.00h. Seguint les indicacions del Departament, durant el mes 
de setembre els vostres fills i filles seguiran un horari especial. Algunes hores de les tardes 
estaran organitzades per l’equip de monitors del menjador i casal d’Estiu de l’escola sota la 
supervisió pedagògica dels professorat. 

L’entrada d’infantil es realitza per la porta petita del carrer República Argentina. I es mantindrà 
l’entrada esglaonada dels darrers cursos, tant a les 9.00h com a les 15.00h. El dia de la reunió 
de famílies s’informarà. 

L’entrada d’educació primària es realitzarà per la porta de República Argentina a partir de les 
de 8.45h fins a les 9.00h i de 14.45 a 15.00h a la tarda.  

Les recollida dels alumnes es realitzarà com és habitual en el pati. Podreu accedir-hi a les 12.55 
i 16.55 tant per la porta del carrer República Argentina com pel carrer M. Auxiliadora.  

A l’ESO començaran les classes el dimecres 7 de setembre a les 8.10h. L’horari per la tarda 
(dilluns, dimarts i dijous) serà de 15.05h a 17.05h. L’entrada es realitzarà per la porta del carrer 
M. Auxiliadora entre les 7.50h i les 8.10h pel matí i entre les 15.00h i 15.05h per la tarda. La 
sortida es realitzarà també per la porta del carrer M. Auxiliadora. 

L'alumnat de CFGM ha de venir el dia 7 de setembre a les 10.00h per a la presentació del curs. 
La resta del curs, l’entrada es realitzarà també per la porta de M. Auxiliadora entre les 7.45h i 
les 8.00h del matí. 

Els alumnes de PFI començaran el dia 12 de setembre a les 16.00h. L’entrada es realitzarà per 
la porta del carrer M. Auxiliadora entre les 15.00h i les 15.10h.  



Els serveis d’Acollida matinal, Permanències i de Menjador estaran en funcionament des del 
primer dia de classe (5 de setembre). Rebreu també informació específica al respecte.  

Us recordem que l’alumnat de P-3, al llarg de la primera setmana mentre duri el període 
d'adaptació no tindran aquest servei.  

REUNIONS DE FAMÍLIES: 

INFANTIL (P3, P4 i P5) 

- Divendres 2 de setembre a les 17.15h.  

1r i 2n DE PRIMÀRIA 

- Dimarts 6 de setembre a les 17.15h.  

3r , 4t DE PRIMÀRIA 

- Dimecres 7 de setembre a les 17.15h 

5è i 6è DE PRIMÀRIA 

- Dijous 8 de setembre a les 17.15h 

SECUNDÀRIA 

- 1r i 2n d’ESO, 29 de setembre a les 18.00h 

- 3r i 4t d'ESO, 27 de setembre a les 18.00h 

FP 

- Dimarts 4 d’octubre a les 18.00h  

VENDA DE LLIBRES: 

De l’1 al 8 de setembre es tornarà a obrir la pàgina WEB ( https://badalona.salesians.cat/venda-
de-llibres/ ) per realitzar les comandes dels nivells educatius de Primària, ESO i CFGM.  

Els alumnes d'Educació Infantil no han de comprar cap llibre a l'escola, ja que l'únic material 
editorial que farà servir l’alumnat és d'INNOVAMAT i arriba directament a l'escola. L'import 
d'aquest material (carpeta i làmines de treball) es cobrarà en un rebut. 

VENDA DE ROBA ESPORTIVA I BATES: 

La roba esportiva de l’escola es pot adquirir en els centres del Corte Inglés de Plaça Catalunya 
o Can Dragó. Consulteu la nostra pàgina web i en el següent enllaç els models i preus: 
http://cort.as/-O0x1 

Les bates d’Educació Infantil i Primària es poden adquirir a la Merceria CADENAS CONFECCIÓN 
a l’Avinguda de Marquès de Mont-Roig, 158, Badalona.   

RECOLLIDA PORTÀTILS 5è i 1r ESO: 

https://badalona.salesians.cat/venda-de-llibres/
https://badalona.salesians.cat/venda-de-llibres/
http://cort.as/-O0x1


Dimarts 7 de setembre de 16.00h a 18.30h. Hi haurà dos espais diferenciats, un per Primària i 
l’altre per l’ESO.  

  



ESEMTIA: 

L'aplicació ESEMTIA per fer el seguiment del vostre fill o filla està fora de servei fins l'inici de 
curs. A partir del 7 de setembre podreu fer-lo servir amb normalitat. Us demanem si us plau 
que si ha canviat alguna de les vostres dades personals (telèfons, adreces... ) entreu a l’aplicació 
WEB i actualitzeu-les o poseu-vos en contacte amb la Secretaria de l’Escola. 

Les famílies de P3 i les noves incorporacions rebreu les claus per accedir a l'app d'ESEMTIA el 
dia de la reunió de pares i mares. 

 

DATES DE LLIURE DISPOSICIÓ APROVADES EN CONSELL ESCOLAR: 

Per la vostra organització familiar us informem que les dates aprovades en Consell Escolar dels 
dies festius de lliure disposició del Centre seran: 

Dilluns 31 d’octubre   

Divendres 9 de desembre 

Dilluns 20 de febrer  

Divendres 12 de maig  

En uns dies també rebreu informació relativa a les ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. 

Amb el desig sincer que tinguem tots un molt bon curs i que entre tots puguem anar obrint camins 
a l’Escola, rebeu una cordial salutació.  

  

EQUIP DIRECTIU 

 


