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CALENDARI SETEMBCALENDARI SETEMBRE RE 2022 2022 

Dilluns 12 de setembre

- Inici de curs 1r d'ESO (els que venen en autobús han d'estar a les parades a les 9'30 h): Des de
les 10:00 i fins les 12:00. Primer els rebrà l'equip directiu al pati i després aniran amb els tutors/es
corresponents a la seua aula. A les 12:00 se n'aniran a casa. Els alumnes han de dur llibreta,
estoig i esmorzar.

Dimarts 13 de
setembre

- A partir de les 8:00, 1r d'ESO, horari normal.
- Inici de curs 2n d'ESO (els que venen en autobús han d'estar a les parades a les 9'30 h): Des de
les 10:00 i fins les 13:00. Aniran amb els tutors/es i/o professors corresponents a l’aula indicada. A
les 13:00 se n'aniran a casa. Els alumnes han de dur llibreta, estoig i esmorzar.

Dimecres 14 de
setembre

- A partir de les 8:00, 1r i 2n d'ESO, horari normal.
- Inici de curs 3r d'ESO (els que venen en autobús han d'estar a les parades a les 9'30 h): Des de
les 10:00 i fins les 12:00. Aniran amb els tutors/es i/o professors corresponents a l’aula indicada. A
les 12:00 se n'aniran a casa. Els alumnes han de dur llibreta, estoig i esmorzar.

Dijous 15 de setembre

- A partir de les 8:00, 1r, 2n i 3r d'ESO, horari normal.
- Inici de curs 4t d'ESO (els que venen en autobús han d'estar a les parades a les 9'30 h): Des de
les 10:00 i fins les 12:00. Aniran amb els tutors/es i/o professors corresponents a l’aula indicada. A
les 12:00 se n'aniran a casa. Els alumnes han de dur llibreta, estoig i esmorzar.

Divendres 16 de
setembre

- A partir de les 8:00, 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO, horari normal.
- Inici de curs 1r i 2n de Batxillerat: Des de les 10:00 i fins les 12:00. Aniran amb els tutors/es i/o
professors corresponents a l’aula indicada. A les 12:00 se n'aniran a casa. Els alumnes han de
dur llibreta, estoig i esmorzar.
- Inici de curs FP BÀSICA (1r i 2n): Des de les 12:00 i fins les 14:00. Aniran amb els tutors/es i/o
professors corresponents a l’aula indicada. A les 14:00 se n'aniran a casa. Els alumnes han de
dur llibreta, estoig i esmorzar.

Dilluns 19 de setembre

- A partir de les 8:00, 1r, 2n, 3r, 4t d'ESO, 1r i 2n de Batx i 1r i 2n de FPB, horari normal.
- Inici de curs  1rs de GM i GS: Des de les 10:00 i fins les 12:00. Aniran amb els tutors/es i/o
professors corresponents a l’aula indicada. A les 12:00 se n'aniran a casa. Els alumnes han de
dur llibreta, estoig i esmorzar.
- Inici de curs 2ns de GM i GS: Des de les 12:00 i fins les 14:00. Aniran amb els tutors/es i/o
professors corresponents a l’aula indicada. A les 14:00 se n'aniran a casa. Els alumnes han de
dur llibreta, estoig i esmorzar.

Alboraia, 1 de setembre de 2022
Direccions d’Estudis
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