
CALENDARI ADAPTACIÓ

Inici de curs  

Segons la situació sanitària que ens trobem a l’inici de curs aquesta 

organització i serveis es podrien veure modificats.

- L’1 i 2 de setembre
per fer  les entrevistes de principi de curs 

- Del  3 al 9 de setembre  
- Dia 10 de setembre 

Calendari del període d’adaptació:

- Dies 10,13 i 14 de 9

A les entrevistes amb les mestres triareu

1 hora.  

Aquests dies no hi haurà servei de menjador.

 

- Dies 15,16 i 17 de 9 a 15.30h pels infants antics. 

                        de  9 a 12

Aquets dies hi haurà servei de menjador pels infants antics.

 

- A partit de dia 20 
El servei de guarderia matinera de 8

situació sanitària del 

*Pel que fa als infants nouvinguts, aquests horaris són orientatius ja que és 

aconsellable iniciar la jornada escolar amb un horari reduït i anar

augmentant progressivament. Durant aquest període s’aniran acordant 

aquests horaris amb les tutores

 

 

 

    CURS  2021/22

CALENDARI ADAPTACIÓ 

  

Segons la situació sanitària que ens trobem a l’inici de curs aquesta 

organització i serveis es podrien veure modificats. 

1 i 2 de setembre  les educadores us citaran per acordar el dia i hora 

per fer  les entrevistes de principi de curs  
Del  3 al 9 de setembre  es realitzaran les entrevistes. 
Dia 10 de setembre  inici del curs escolar. 

Calendari del període d’adaptació: 

de 9 a 13h per tots els infants del centre. 

A les entrevistes amb les mestres triareu el vostre torn per venir durant 

Aquests dies no hi haurà servei de menjador. 

de 9 a 15.30h pels infants antics.  

de  9 a 12h amb torns pels infants nouvinguts

Aquets dies hi haurà servei de menjador pels infants antics.

dia 20 de 9 a 15,30h per tots els infants del centre

El servei de guarderia matinera de 8-9h s’oferirà en funció de la 

situació sanitària del moment. 

*Pel que fa als infants nouvinguts, aquests horaris són orientatius ja que és 

aconsellable iniciar la jornada escolar amb un horari reduït i anar

augmentant progressivament. Durant aquest període s’aniran acordant 

aquests horaris amb les tutores en funció de la vostra disponibilitat.

CURS  2021/22 

Segons la situació sanitària que ens trobem a l’inici de curs aquesta 

les educadores us citaran per acordar el dia i hora 

a 13h per tots els infants del centre.  

el vostre torn per venir durant 

h amb torns pels infants nouvinguts 

Aquets dies hi haurà servei de menjador pels infants antics. 

de 9 a 15,30h per tots els infants del centre 

9h s’oferirà en funció de la 

*Pel que fa als infants nouvinguts, aquests horaris són orientatius ja que és 

aconsellable iniciar la jornada escolar amb un horari reduït i anar-lo 

augmentant progressivament. Durant aquest període s’aniran acordant 

en funció de la vostra disponibilitat. 



CALENDARI ESCOLAR 

 

Període de vacances  

NADAL:  del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos. 

PASQUA:  del 14 al 22 d’abril de 2022, ambdós inclosos. 

AGOST: l’escoleta romandrà tancada 

 

Dies festius 

12 d’octubre del 2021 ( Festa Nacional) 

1 de novembre de 2021(Tots Sants) 

6 de desembre del 2021 (dia de la Constitució) 

8 de desembre del 2021 ( Immaculada Concepció ) 

28 de febrer del 2022 ( Festa Escolar Unificada ) 

1 de març de 2022 ( Dia de les Illes Balears) 

1 de maig de 2022 ( Dia del treballador) 

29 de juny de 2022 ( Dia de Festa Local) 

Tendran la consideració de dies festius durant el curs escolar aquells que 

determini la corresponent  disposició de l’organisme competent.  

Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment 

determinades per la corporació corresponent .  

En tenir-ne coneixement d’aquests ús informarem. 

 


