
 

   

  Benvingudes/Benvinguts a un nou curs!  

      Iniciar un curs sempre és quelcom il·lusionador: retrobar els amics, 

compartir les vivències de les vacances, descobrir qui seran les/els nostres 

tutores/rs, mestres i professores/rs, estrenar nous llibres,.. però, iniciar un 

nou curs és, sobretot, una oportunitat.     Una oportunitat de fer noves 

coneixences, d’accedir a nous sabers i noves competències, de compartir, 

de créixer i de ser feliç. 

      Enguany, a més, aquest inici coincidirà amb un munt de novetats:  

• Novetats acadèmiques derivades de l’aplicació dels nous currículums 

a primer, tercer i cinquè de primària, dissenyats pel Departament 

d’Ensenyament.  

• Novetats organitzatives, en Víctor deixa la direcció de l’escola, 

després d’un curs i mig de dedicació, treball i compromís; moltes 

gràcies Víctor!. 

• Novetats d’una actualització de l’organització escolar.  

• I novetats infraestructurals, gràcies al procés d’obres realitzat durant 

aquest estiu, que ens ha permès millorar la primera planta de 

l’escola, classes de p3, p4, secretaria i direcció. 

 Amb tot, el col·legi FEP Mare de Déu de la Salut  vol continuar essent fidel 

als seus  anys d’història en el barri de La Salut i projectar en el present i 

en el futur  la seva raó de ser, la seva missió, que no és altra -tal com recull 

el seu ideari- que la de promoure l’educació integral dels alumnes d’acord 

amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, i preparar-

los per participar activament en la transformació i la millora de la societat, 

per fer avui més que mai un planeta més net i sostenible, un món més 

lliure, just i solidari.  

                         Molt bon inici de curs a totes i a tots!  

David García Gimeno 

Director FEP MARE DE DÉU DE LA SALUT 
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 Inici de les classes 

Tots els grups, de P4 a 6è de Primària, inicien les classes dilluns 5 de 

setembre a les 8:50H. al pati de l’escola recuperem les fileres per cursos 

i les mares, els pares, àvies, avis,… s’han de situar darrera de la línia 

groga per facilitar la feina dels mestres. 

 

Educació infantil 

El dijous 1 de setembre de 15h a 17h. només les famílies d’educació 

infantil (p3,p5 i p5) podran deixar els llibres i materials a les classes. 

 

Acollida a P3  

Tal i com es va explicar en la reunió inicial amb les famílies de P3, per tal 

de facilitar l’acollida dels més petits de la casa, el primer dia dilluns 5 de 

setembre, les/els alumnes de p3 amb les seves famílies entraran a les 

10h. 

 

Horaris 

Educació Infantil i Educació Primària 

Matins: De 8:50h. a 12:50h. 

Tardes: De 14.50 a 16.50h  

 

Entrades i sortides 

A les entrades recuperem les fileres per cursos, i les mares, pares,… 

darrera de la línia groga per facilitar la feina dels mestres. Només 

comunicacions urgents amb els mestres a les entrades.  

L’agenda de l’alumne és la via de comunicació. 

Les sortides es realitzaran pel pati de l’escola. 

Acollida matinal de 8:30h a 8:50h. consultar a secretaria. 

 

 

 

 

 

 



Horari general d’atenció al públic:  

Secretaria 

dilluns a divendres de 9h a 12:30h i de 15h. a 17h. 

 

Horaris específics d’atenció al públic: 

Direcció 

Cal concretar entrevista a secretaria  

dilluns, dijous i divendres de 9.00h a 11.00h 

dimecres de 9h. a 10h. 

dimarts, i dimecres de 16h.  a 17h. 

dijous de 15h. a 17h. 

divendres de 15h a 16h. 

 

 

 

 


