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INFORMACIÓ Octubre-Maig CURS 2021/2022 

Benvolgudes famílies, vos volem comunicar que els horaris d’entrades i eixides contnuarà sent el
mateix que el curs passat.  Heu de tndre en compte que al canviar de curs l’alumne o alumna, l’horari
també serà diferent. D’aquesta manera , l’horari durant el mes d´octubre a maig serà el següent:

     CURS i LLOC D’ENTRADA i EIXIDA ENTRADA EIXIDA

3 ANYS INFANTIL (porta infantl) 09:00                13:50

4 ANYS INFANTIL (porta infantl) 09:05                13:55

5 ANYS INFANTIL (porta infantl) 09:10                14:00

1r PRIMÀRIA (porta   porxo  ) 09:00                13:50

2n PRIMÀRIA (porta porxo) 09:05                13:55

3r PRIMÀRIA (porta   porxo  ) 09:10                14:00

4t PRIMÀRIA  (porta pistes) 09:00                13:50

5é PRIMÀRIA (porta pistes) 09:05                13:55

6é PRIMÀRIA (porta pistes) 09:10                14:00

Volem recordar-vos que és molt important evitar les aglomeracions i  mantndre les distàncies de
seguretat,  per això vos preguem que una volta l´alumne o alumna estga a la  flera,  deixeu pas per        a l  
següent torn  . A més, aquest curs tampoc es podrà accedir a l´interior del recinte  . Recordeu que per a posar-
vos  en  contacte  amb  l’equip  directu  o  l’equip  docent,  podeu  cridar  per  telèfon,  enviar  un  mail
46003238@gva.es   o escriure a través de webfamília a cada tutor/a.

En quant al menjador escolar, la dinàmica serà la mateixa que el curs passat. Els xiquets i xiquetes
eixiran per la porta de les pistes en dos torns. Els horaris per als mesos d´octubre a maig seran els següents:

- De 3 anys infantl fns a 2n de Primària → 15:10 hores
- De 3r a 6é de primària → 15:20 hores

Respecte a les actvitats gratuïtes per la vesprada l´eixida serà:

- De 3 anys infantl fns a 2n de Primària → 16:40 hores
- De 3r a 6é de primària → 16:50 hores

Atentament.

Equip docent del Ceip Sant Onofre
28/09/2021
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