
Curs 2022-2023

Estimades famílies,

En aquesta circular ja us donem dates i horaris per a preparar el curs vinent. No perdeu

aquesta circular perquè la necessitareu!

Si no recordeu alguna cosa, la podeu consultar a la nostra pàgina d’internet:

http://luzcasanova.escolapia.cat/

HORARIS I DATES ASSENYALADES

Quin dia i a quina hora comencen les classes?

Aquest curs comença:

Infantil i Primària: dilluns 5 de setembre de 2022.

● Primària: 9:00h.

● Infantil (P4 i P5): 9:30h.

● Infantil (P3): Horari específic de l’adaptació:

Dia GRUP 1 GRUP 2

5 de setembre De 9:45h a 11:00h De 11:30h a 12:45h

6 de setembre De 9:15h a 10:45h De 11:15h a 12:45h

7 de setembre De 9:15h a 10:45h De 11:15h a 12:45h

8 de setembre De 9:45h a 12:45h

9 de setembre De 9:45h a 12:45h

Secundària: dimecres 7 de setembre de 2022 a les 8:30h.

PFI: dilluns 12 de setembre de 2022 a les 8:00h

Quin horari farem al llarg del curs?

Malgrat que el canvi de calendari preveu la realització de jornada intensiva durant el mes

de setembre, la nostra escola per facilitar realment la conciliació familiar, oferirà l’horari

habitual per cadascuna de les etapes, tenint en compte que la darrera hora de 16h a 17h

http://luzcasanova.escolapia.cat/
http://luzcasanova.escolapia.cat/
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serà de caràcter voluntari, i qui vulgui pot venir a recollir el seu fill o filla, avisant a l’escola

prèviament per correu electrònic.

● Secundària:

Dilluns a dijous: de 8:30h a 13h i de 15h a 17h.

Divendres: de 8:00h a 14:30h (intensiu).

● Infantil i Primària:

Dilluns a divendres: de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h.

● PFI:

Dilluns a divendres: de 8:00h a 14:30h.

Quines seran les portes d’entrada i sortida per cursos?

● Secundària:

Entrada: Pati Calassanç.

Sortida: 1r i 2n Pati Luz Casanova. (divendres: Pati Calassanç)

3r i 4t pati Calassanç.  (divendres: Pati Calassanç)

● 1r i 2n de Primària:

Entrada i Sortida: Pati Luz Casanova.

● 3r, 4t, 5è i 6è:

Entrada; Pati Luz Casanova.

Sortida; Pati Calassanç.

● Infantil:

Entrada: Pati Luz Casanova.

Sortida: Pati Luz Casanova.

● PFI:

Entrada: Porta de vidre.

Sortida: Porta de vidre.
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Quins són els dies festius i de lliure disposició?

2022:

● Dilluns 26 de setembre: Festivitat local Barcelona
● Dimecres 12 d’octubre: Mare de Déu del Pilar
● Dilluns 31 d’octubre: Dia de lliure disposició.
● Dimarts 1 de novembre: Tots Sants
● Dimarts 6 de desembre: Dia de la Constitució
● Dijous 8 de desembre: Immaculada Concepció
● Divendres 9 de desembre: Dia de lliure disposició.

2023:

● Dilluns 20 de febrer: Dia de lliure disposició.
● Divendres 17 de març: Dia de lliure disposició.
● Dilluns 1 de maig: Dia del treballador/a.
● Divendres 2 de juny: Dia de lliure disposició.
● Dilluns 5 de juny: Festivitat local Barcelona

Quins són els períodes vacacionals?

Període de Nadal: Del 22 de desembre de 2022 al 9 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

Període de Setmana Santa: De l'1 al 10 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).

Quins dies farem jornada intensiva?

● 21 de desembre de 2022: Horari de matí (No hi haurà servei d’espai migdia).

● Del 12 al 22 de juny del 2023: Horari de matí; (El servei d’espai migdia serà fins a

les 15:00 h excepte el dimecres 22 que no es presta el servei).

Quins dies farem les reunions d’inici de curs?

● Infantil: 13 de setembre a les 17:10h.

● Primària: 14 de setembre a les 17:10h.

● Secundària: 15 de setembre a les 17:10h.

● PFI: a determinar.
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VENDA DE LLIBRES I XANDALLS D’ESCOLA

● Botiga en línia

Pots comprar el material des de casa i estalviar temps i desplaçaments innecessaris. És

molt senzill! Només has de clicar l’enllaç que trobareu a continuació segons si desitgeu

comprar llibres i material escolar i/o roba, i fer-ho de forma completament segura a través

d’una passarel·la de pagament de l’entitat Bankinter.

Botiga Virtual Roba

Botiga Virtual Llibres i Material Escolar

Tal com us vàrem informar, la venda de llibres en línia finalitza el 31 d’agost. No

obstant això, la botiga virtual de roba està activa tot el curs.

Us recordem que tot allò que hàgiu comprat en línia li entregarem directament al

vostre fill o filla al setembre.

● Venda de llibres presencial

La venda de llibres presencial es farà a l’escola el dia 12 de juliol en horari de

09:00h a 13:30 h i de 15:00 h a 17:30 h. Tot allò que compreu li entregarem directament al

vostre fill o filla al setembre.

● Chromebooks per l’alumnat de 1r d’ESO i famílies noves de l’ESO

Dins del material necessari que els vostres fills i filles necessiten pel pròxim curs,

s’inclou un ordinador portàtil, Chromebook. En aquest enllaç hi trobareu tota la informació

necessària per fer la compra: Compra del Chromebook

ESPAI MIGDIA-MENJADOR

El preu del menjador escolar per al curs 2022-2023 serà de 8,50 €/dia. El rebut es girarà a

les famílies entre els dies 5 i 10 del mes següent al del servei.

Us informem, que el 1r període per demanar els ajuts de menjador s’inicia el 5 de

setembre i finalitza el 25 de setembre (ambdós inclosos) per totes aquelles famílies que

no l’hagin demanat al període inicial.

https://gestio.escolapia.cat/bre/bre_inici.aspx?xcodienllac=breRb28yuiEPLC
https://gestio.escolapia.cat/breLlibres/bre_inici.aspx?xcodienllac=breLLRb28yuiEPLC
https://luzcasanova.escolapia.cat/projecte-1x1/


Curs 2022-2023

Volem continuar oferint-vos des de l’escola la millor atenció, és per això, que us demanem

que continueu limitant les gestions presencials a l’escola, principalment a secretaria, per

evitar cues. La via de contacte amb l’escola serà prioritàriament, via agenda, telefònica o

per correu electrònic.

Per qualsevol dubte o suggeriment, restem a la vostra disposició via telefònica i per correu

electrònic.

Rebeu una forta abraçada de part de tot l’equip educatiu de l’escola!

Equip Directiu

Barcelona, 7 de juliol del 2022.


