
 

Col·legi Parroquial Sant Jaume Apòstol 

 
HORARIS INICI DE CURS ESO - BATXILLERAT 

 
 
 
 Estimades famílies: 
 
 Comencem un curs amb il·lusió però també amb la prudència que exigeix la 
situació actual generada per la COVID-19. Açò ens obliga a fer importants canvis i a seguir 
noves normes de convivència i comportament. 
 Iniciarem les classes de manera escalonada per impedir aglomeracions durant les 
entrades i eixides dels alumnes. És important que, des de les famílies, s’indique la necessitat 
de complir els horaris d’accés al centre, i totes les normes sanitàries i higièniques. 
 
 
DILLUNS 7 DE SETEMBRE: 
 1r ESO: Inici de curs per a tots els grups de 1r ESO. Els horaris escalonats 
d’entrada al centre, per la porta del C/ Madrid, seran els següents: 

 10:30 h.: tots els alumnes el primer cognom dels quals comence amb les lletres A 
fins la lletra F (inclosa). 

 10:40 h.: els alumnes que tenen primer cognom amb lletres G fins la L. 
 10:50 h.: els que tenen cognoms amb lletres M fins la P. 
 11:00 h. els que tenen cognoms amb lletres Q fins la Z. 

 
 
DIMARTS 8 DE SETEMBRE: 
 1r ESO: horari de classe de 8:15 fins les 12:20 h. Accés per porta C/Madrid.  

2n d’ESO: Inici de curs per a tots els grups de 2n ESO. Els horaris escalonats 
d’entrada al centre, per la porta del C/Madrid, seran els següents: 

 12:35 h.: tots els alumnes el primer cognom dels quals comence amb les lletres A 
fins la lletra F (inclosa). 

 12:45 h.: els alumnes que tenen primer cognom amb lletres G fins la L. 
 12:55 h.: els que tenen cognoms amb lletres M fins la P 
 13:05 h. els que tenen cognoms amb lletres Q fins la Z 

 
 
DIMECRES 9 DE SETEMBRE: 
 1r ESO: horari de classe de 8:15 fins les 12:20 h. Accés per porta C/Madrid.  

2n d’ESO: horari de classe de 8:30 fins les 12:25 h. Accés per porta C/Madrid. 
1r i 2n de BATXILLERAT: inici de curs per als alumnes de batxillerat amb el 

següent ordre d’entrada al centre, i tots per la porta del C/Sant Vicent. 
 12:30 h.: tots els alumnes del grup Científic de 2n de Batxillerat. 
 12:40 h.: tots els alumnes del grup Humanístic-CCSS de 2n de Batxillerat. 
 12:50 h.: tots els alumnes del grup Científic de 1r de Batxillerat 
 13:00 h.: tots els alumnes del grup Humanístic-CCSS de 1r de Batxillerat 

 
DIJOUS 10 DE SETEMBRE 
 Festiu local 



 
 
DIVENDRES 11 DE SETEMBRE: 
 1r ESO: horari de classe de 8:15 fins les 12:20 h. Accés per porta C/Madrid.  

2n d’ESO: horari de classe de 8:30 fins les 12:25 h. Accés per porta C/Madrid. 
1r i 2n de BATXILLERAT: horari de classe de 8:25 fins les 12:30 h. Accés per la 

porta del C/Sant Vicent. 
 
3r ESO: inici de curs per a tots els alumnes d’aquest nivell amb el següent ordre 

d’entrada al centre, i per la porta de C/Madrid: 
 12:35 h.: tots els alumnes el primer cognom dels quals comence amb les lletres A 

fins la lletra F. 
 12:45 h.: els alumnes que tenen primer cognom amb lletres G fins la L. 
 12:55 h.: els que tenen cognoms amb lletres M fins la P. 
 13:05 h. els que tenen cognoms amb lletres Q fins la Z. 
 

4t ESO: : inici de curs per a tots els alumnes d’aquest nivell amb el següent ordre 
d’entrada al centre, i per la porta de C/Sant Vicent: 

 12:35 h.: tots els alumnes el primer cognom dels quals comence amb les lletres A 
fins la lletra F. 

 12:45 h.: els alumnes que tenen primer cognom amb lletres G fins la L. 
 12:55 h.: els que tenen cognoms amb lletres M fins la P. 
 13:05 h. els que tenen cognoms amb lletres Q fins la Z. 
 

 
 
 

Recordem finalment que és molt important complir els horaris establerts, al mateix 
temps volem insistir en la normativa vigent pel que fa a la convivència en els centres 
educatius: 

-L’ús de la mascareta és obligatori durant tota la jornada escolar.  
-Cal matindre sempre la distància de seguretat d’almenys 1,5 metres. 
 
És recomanable, a més a més, dur sempre una mascareta de reserva, i una botelleta 

personal de gel hidroalcohòlic per un rentat constant de les mans. 
Davant la situació actual, informarem de qualsevol canvi que poguera produir-se. 
Gràcies per l’ajuda i comprensió. 
 
 

Equip Directiu de Secundària i Batxilllerat 
 
 
 


