INFORMACIONS CURS 21-22:
Classes
Inici
Acabament

Llar d’Infants
03 de setembre de 2021

Parvulari - Primària - ESO
13 de setembre de 2021

30 de juny de 2022

22 de juny de 2022

Horari escolar, calendari acadèmic i reunions inici de curs
8:55-12:55 h i de 14:55-16:55 h*
Llar d’Infants:
Parvulari
1r d’EP
Educació Primària de
2n a 6è d’EP
Educació Secundària
Obligatòria:

Jornada intensiva

9:05-13:05 i de 15:05-17:05 h*

de 8:30 h a 13:55 h i de
14:55 a 16:55 h* tots.

1r i 2n: els divendres no hi haurà classe
a la tarda. Dos dies les classes acaben a
les 12:55 h (dimarts i dijous).
3r i 4t: els dimecres i els divendres no hi
haurà classe a la tarda.

PARV i EP : 09.00-13:00 h: 22 de desembre de 2021 i 22 de juny de 2022
ESO: 08:30-13:55 h: 22 de desembre de 2021 i 22 de juny de 2022
El Col·legi proposarà al Departament fer jornada intensiva també els
següents dies:
Parvulari i Primària: del 17 de juny al 21 de juny.
ESO: del 13 de juny al 21 de juny

*Aquest horari és el que s’ha aplicat durant el curs 20-21 pel Protocol
COVID; per tant, es concretarà al setembre si es manté per al curs 21-22
segons les noves directrius del Protocol.
El dia 7 de desembre de 2021 (dimarts)
Dies de lliure
disposició:

El dia 28 de febrer de 2022 (dilluns)
El dia 2 de maig de 2022 (dilluns)

Festius Locals

Altres dies festius

Vacances:

El dia 29 de setembre de 2021 (dimecres)
El dia 11 de maig de 2022 (dimecres)
12-10-2020 (dimarts): Festivitat de El Pilar
01-11-2021 (dilluns): Tots Sants
06-12-2021 (dilluns): La Constitució
08-12-2021 (dimecres): Festivitat de la Immaculada Concepció
06-06-2022 (dilluns): per compensar que la Diada s’escau en
diumenge
Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 07 de gener de 2022, ambdós
inclosos.
Setmana Santa: de l’11 al 18 d’abril de 2022, ambdós inclosos.

Horari escolar:
Democràcia, 20 - 25007 LLEIDA • 973 235 140
www.safalleida.com • secretaria@safalleida.com

Llar d’Infants: 21 de setembre de 2021 a les 17:00 h. Totes les
famílies de la Llar faran una tutoria individualitzada abans del 3
de setembre. Les tutores es posaran en contacte amb anterioritat per
tal d’establir una data per a formalitzar la tutoria.
Parvulari: 6 de setembre de 2021, a les 17:00 h. En el cas de les
famílies de P3, es durà a terme una tutoria individualitzada abans
del 13 de setembre. Les tutores es posaran en contacte amb
anterioritat per tal d’establir una data per a formalitzar la tutoria.
(Cada curs realitzarà la reunió amb els seus tutors corresponents).
Reunions inici de curs

Primària: Cicle Inicial, 9 de setembre de 2021 a les 17:00 h.
Cicle Mitjà, 8 de setembre de 2021 a les 18:00 h.
Cicle Superior, 7 de setembre de 2021 a les 18:00 h.
(Cada curs realitzarà la reunió amb els seus tutors corresponents)
Secundària: 9 de setembre de 2021, a les 18:00 h. Cada curs
realitzarà la reunió amb els seus tutors corresponents.

