
  

 

 

INFORMACIÓ SOBRE L’INICI DE CURS 2021/2022 

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

CURS I LLOC D’EIXIDA ENTRADA EIXIDA 
 

3 ANYS INFANTIL (porta infantil) 
 

09:00 13:00 

4 ANYS INFANTIL (porta infantil) 
 

09:05 13:05 

5 ANYS INFANTIL (porta infantil) 
 

09:10 13:10 

1r PRIMÀRIA (porta porxo) 
 

09:00 13:00 

2n PRIMÀRIA (porta porxo) 
 

09:05 13:05 

3r PRIMÀRIA (porta porxo) 
 

09:10 13:10 

4t PRIMÀRIA (porta pistes) 
 

09:00 13:00 

5é PRIMÀRIA (porta pistes) 
 

09:05 13:05 

6é PRIMÀRIA (porta pistes) 
 

09:10 13:10 

 

 Volem recordar-vos que és molt important evitar les aglomeracions i mantindre les distàncies de 
seguretat, per això vos preguem que una volta l’alumne o alumna estiga a la filera, deixeu pas per al 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 directiu o l’equip docent, podeu cridar per telèfon o escriure a través de web família.  

 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 al mes de setembre seran els següents: 

- De 3 anys infantil fins a 2n de Primària → 14:10 
- De 3r a 6é de primària → 14:20 

Vos preguen que per a la primera setmana de col·legi (dies 8, 9 i 10), fiqueu una nota a la motxilla 
dels xiquets i xiquetes on ens informeu de si es queda o no al menjador eixos dies. Després els tutors i 
tutores vos repartiran les circulars del menjador i ja no serà necessari.  

   

Tot l’equip del CEIP Sant Onofre vos desitgem un feliç inici de curs. 

CEIP SAN ONOFRE 
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