HORARI I CALENDARI ESCOLAR

ESCOLA MATINERA 8.00 - 9.00 h.
HORARI ESCOLAR:
- MATINS
- Entrada 9.00 - 9.30 h.
- MENJADOR
- Menjar 12.00 - 13.00 h.
- Migdiada 13.00 - 15.00 h.
- VESPRADES
- Activitat i Berenar 15.00 - 16.30 h.
Menjador: l'hora d'eixida dels xiquets i xiquetes que no mengen a l'escola
serà de 12.00 a 12,10 h. màxim. L'alumnat que no roman a les
vesprades a l'escola però sol·licita el servici de menjador haurà d'eixir
entre les 15.00 i 15.10 h.
En els mesos de setembre i juny l'eixida de l'alumnat s'efectuarà a les
15.00 hores. L'horari d'estos mesos serà de 9.00 a 15.00 hores, igual
que en els períodes de calendari laboral (Nadal, Setmana de Pasqua,
juny, des de la finalització del curs escolar i juliol, de l'1 al 15).
CALENDARI ESCOLAR (Servicis)
1.Servici escolar:
- Calendari: serà aplicable el calendari que determine la Conselleria d'Educació
per a cada curs escolar.
- Horari: mesos de setembre i juny de 9.00 a 15.00 hores. D’octubre a maig de
9.00 a 16.30 hores.
2. Escola matinera
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- De 8.00 a 9.00 hores. De dilluns a divendres en calendari escolar (per a
famílies treballadores o en cerca d'ocupació activa. Només funcionarà en
períodes de vacances escolars si existeix suficient demanda)
3. Menjador
- De 12 a 15 hores (servici de menjar i migdiada). Els alumnes i alumnes que
no es queden a menjar hauran d'eixir entre les 12.00-12.10 hores. L'alumnat
que utilitze el servici de menjador a l'escola però no romanga en el centre a la
vesprada, tindrà la seua eixida entre les 15.00 i 15.10 hores.
CALENDARI LABORAL. (Servicis complementaris a l'escolar)
1. Servici escolar:
- Calendari: Nadal (excepte 24 i 31 de desembre i 5 de gener). Setmana de
Pasqua (excepte dijous sant). Escola d'estiu (des de l'endemà al de finalització
del curs escolar fins al 15 de juliol). Falles (festiu els dies que determine el
calendari escolar).
Altres excepcions: setembre, primera setmana o els dies previs a l'inici de curs
que delimite el calendari escolar. Altres festius que determine la Direcció
General de Centres i Personal Docent, així com la Direcció Territorial, els quals
afecten un pont escolar i a festes falleres.
- Horari: de 9.00 a 15.00 hores.
2. Escola matinera
- De 8.00 a 9.00 hores (per a famílies treballadores o en cerca d'ocupació
activa. Només funcionarà en períodes de vacances escolars si existeix suficient
demanda)
3. Menjador
- De 12 a 15 hores (servici de menjar, migdiada i preparació d'eixida). No es
dispensarà berenar. Els alumnes i alumnes que no es queden a menjar hauran
d'eixir entre les 12.00-12.10 hores.
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