
 
Escola Pérez Sala 
 

*Aprovat per consens en la sessió de consell escolar del dia 14 de juny de 2021. 

 

 

Benvolgudes famílies, 

Ens dirigim a vosaltres per tal d’acomiadar-nos i desitjar-vos un bon estiu. Amb algunes ens 

veurem de nou al setembre, d’altres comenceu una nova etapa i us desitgem molta sort i a d’altres 

us donem la benvinguda a l’escola. 

Us informem d’algunes qüestions que considerem que poden ser del vostre interès*: 

 

 Les classes del proper curs s’inicien el dilluns 13 de setembre de 2021 i finalitzaran el 

dimecres 22 de juny de 2022.  

 L’horari tant per l’educació infantil com per l’educació primària és de 9:00 a 12:30h al matí i 

de 15:00 a 16:30h a la tarda. El dia 22 de desembre del 2021 i del 7 al 22 de juny de 2022 

l’horari serà intensiu, de 9:00 a 13:00h. 

 Pel proper curs s’estableixen cinc dies de lliure disposició aprovats en consell escolar 

municipal, 11 d’octubre, 7 de desembre, 28 de febrer, 18 de març i 29 d’abril, i un dia de 

festa local, el 27 de juny. 

 Vacances de Nadal: del 23 de desembre del 2021 al 7 de gener de 2022 (inclòs). 

 Vacances de Setmana Santa: del 11 al 18 d'abril del 2022 (inclòs). 

 

Informació per P3: 

 

 El dia 6 de setembre a les 17h es farà un reunió d’acollida per les famílies de P3, que es 

recomana assistir sense infants. Els dies 9 i 10 de setembre al matí  faran les entrevistes 

personals amb els/les tutors/es de P3 i les noves famílies. A la reunió del dia 6 es concretarà el 

dia i l’hora. 

Els nens i nenes de P3 faran una entrada esglaonada durant la primera setmana de curs. Del 

13 al 15 de setembre es farà l’adaptació al matí en dos torns, de 9:15 a 10:45h i de 11:00 a 

12:30h. El dijous 16 tot l’alumnat farà horari de 9:00 a 12:30h, no hi haurà classe a la tarda. I 

el divendres 17 l’horari serà de 9:00 a 12:30h i de 15:00 a 16:30h, sense servei de menjador. 

 

Al setembre es farà arribar tota la informació d’organització del curs, acollides i extraescolars i 

també la podreu consultar al web de l’escola www.escolaperezsala.cat 

 

Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos un bon estiu i unes bones vacances. 

 

Cordialment, 

 

La direcció del centre 

 

 

Vilassar de Mar, 28 de juny de 2021 

http://www.escolaperezsala.cat/

