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Benvolguda família,

Tota la comunitat d’aprenentatge us dona la benvinguda al nou curs escolar.

T’esperem el proper 7 de setembre amb el següent horari d’entrada i sortida:

1r i 2n ESO:  accés per la porta principal a les  8.10h,  sortida a les 14.40h per la porta principal.
L’alumnat de 1r d’ESO es dirigirà a la pista esportiva. 
L’alumnat de 2n d’ESO a l’aula corresponent. 210 (A), 212 (B), 213 (C) i 216 (D) 

3r i 4t ESO: accés per la porta  del carrer del teatre a les 8.10h, sortida a les 14.40h pel mateix lloc. 
L’alumnat es dirigirà a la seva aula: 107 (3rA), 108 (3rB) i 109 (3rC) // 004 (4tA), 005 (4tB), 002 (4tC)

1r i 2n de BAT: accés per la porta principal. El dia 7 de setembre la presentació del curs serà de
12.00h a 13.00h a l’aula corresponent. 103 (1r BATA), 106 (1r BATB), 104 (2n BATA), 
215 (2n BATB).

 Reunions de mares i pares:

ESO: 14 de setembre a les 17.00h  1r i 2n d’ESO 
          14 de setembre a les 18.00h  3r i 4t d’ESO

BAT i BATXIBAC: 21 de setembre a les 18.00h

 SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR:

L’alumnat  transportat  accedirà al  centre per l’accés corresponent  segons el  nivell  que cursa i  es
dirigirà a la seva aula. L’alumnat de 1r d’ESO es dirigirà a la pista esportiva.

 SERVEI DE CANTINA:

El servei s’oferirà a l’hora d’esbarjo a partir del mateix dia 7 de setembre. El servei de cantina a l’hora
de dinar començarà el dilluns 12 de setembre.

 ESBARJO en dos torns:  1r i 2n ESO: d’11.00 a 11.30   /   3r i 4t ESO: d’11.30 a 12.00

Cal demanar cita prèvia per accedir al centre 977609150. Es recomana realitzar els tràmits a través
del correu electrònic (plataforma escolar Ieduca) o bé a l’adreça: e3010608@xtec.cat

Volem aprofitar l’ocasió per agrair-vos la vostra col·laboració. 

Equip directiu

Valls, 30 d’agost de 2022

Plaça del Quarter, s/n   43800 Valls. Tel: 977609150   www.xtec.cat/centres/e3010608


