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Terrassa, juny 2014 

 
ASSUMPTE: INFORMACIÓ SOBRE ALGUNS ASPECTES 

DEL CURS 2014-2015 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
COMENÇAMENT DE CURS 

Les classes començaran el dia 15 de setembre a les 9 del matí. 
 
HORARI ESCOLAR: 

Matí: de 9 a 13 hores 
Tarda: de 15 a 17 hores 

 
Entrades 
Matí: La porta s’obrirà a 8,40 i es tancarà a les 8,55 h. 

Tarda: La porta s’obrirà a les 14,40 i es tancarà a les 14,55 h. 
 

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ: 

 12 de setembre de 2014 
 31 d’octubre de 2014 
 5 de desembre de 2014 
 16 de febrer de 2015 
 25 de maig de 2015 

 
VACANCES ESCOLARS 
Nadal: del 24 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015 (ambdós inclosos). 
Setmana Santa: del 28 de març al 6 d’abril de 2015 (ambdós inclosos). 

 
UNIFORME, EQUIP D’EDUCACIÓ FÍSICA i BATA 
Per comoditat de les famílies, l’uniforme, l'equip d'educació física i les bates els 

vendrem a l’escola. Insistim que cal respectar la normativa. 
 

Horari de venda: 
Juny:  Dimarts i dijous de 17:00 a 19:30 hores 

 Divendres de 15:00 a 18:00 hores 

 
Juliol:  De dilluns a dijous de 17:00 a 19:30 hores 

  Divendres de 15:00 a 18:00 hores 
 
De l’1 al 10 de Setembre:  10:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:30 hores 

 
Del 15 al 30 de setembre: De dilluns a dijous de 17:00 a 19:30 hores 

   Divendres de 15:00 a 18:00 hores 
 
A partir de l’1 d’octubre:  Dimarts i dijous de 17:00 a 19:30 hores 

    Divendres de 15:00 a 18:00 hores 
 



Per tal de facilitar la compra de l’uniforme, les famílies que així ho necessitin el poden 

reservar i pagar de forma fraccionada de manera que quan s’hagi efectuat l’últim 
pagament podran retirar l’uniforme. 

 
BATA 
Serà obligatòria dins l’aula fins 4t de Primària. Tots els alumnes que es queden a dinar 

hauran d’utilitzar-la al menjador.   
 

SECRETARIA 
Restarà oberta fins el dia 25 de juliol. Matins de 9 a 15:30 h. Edifici Nou, Pare Font, 
152. 

 
ENTREGA DE LLIBRES 

Els alumnes que els encarreguin durant el mes de juliol els podran recollir els dies 1, 2 
i 3 de setembre a l’edifici de Secundària de 15:00 a 19:30 hores. 
La resta podran adquirir-los els dies 9 i 10 de setembre en el mateix lloc i horari.  

 
SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL 

S’atendrà  les famílies que tinguin alguna dificultat amb servei de guarderia.  
Horari: 7:45 a 8:45 h. del matí 

 
DESPESES ASSEGURANÇA I MATERIAL  
Es cobrarà per banc (50% en el mes de juliol i la resta al febrer) un rebut de 135,00€.  
 

REUNIÓ DE PARES 
1r: Dijous dia 9 de setembre a les 19:00 hores hi haurà una reunió de presa de 

contacte amb els pares dels nens que inicien l’Educació Primària a l’edifici del carrer 
Pare Font, 42. (Cal venir sense els nens). 
 

ANGLÈS EXTRAESCOLAR 
A partir del proper curs s’oferirà, en el mateix horari, i impartit per les professores del 

centre Maite Amat, Daylet Hernández i Judit Palau (especialistes en anglès). 
 
CIRCULARS 

Les circulars es penjaran a la pàgina web del centre 
(http://www.sagratcorterrassa.com/). Us preguem que la consulteu al menys un cop a 

la setmana.  
 
PREUS PER AL CURS 2014-2015, APROVATS PEL CONSELL ESCOLAR: 

 
Activitats complementàries ............................... 78,00 € alumne/mes 

Bus piscina ...................................................... 16,00 € alumne/mes 
Menjador (mes sencer) ................................... 131,00 € alumne/mes 
Dinars (tiquet diari) ........................................... 8,20 € alumne/dia 

Acollida matinal (7:45 a 8:45) ........................... 28,00 € alumne/mes 
Acollida matinal (diari) ....................................... 4,50 € alumne/dia 

 
 
 

BONES VACANCES  
Atentament,  

 
 
 

 
 

LA DIRECCIÓ 


