28 de juny de 2019

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Qüestions pràctiques per al proper curs 2019-2020
Començament de curs
Les classes començaran el dia 12 de setembre a les 11:40 h del matí.
Reunió de pares
La reunió de pares d’ESO, per explicar-vos el funcionament del curs serà el dimecres 2
d’octubre a les 19 hores, a l’escola.
Horari escolar:
L’horari de matí és de 8’10 a 13:30 hores i el de la tarda és de 15’05 a 17’05 hores.
La porta de l’escola s’obre cinc minuts abans de l’inici de les classes. Es prega puntualitat
en les entrades. Els dimecres a la tarda no hi ha classe.
Els alumnes de 1r i 2n d’ESO els dilluns entren a les 9:10
Els alumnes de 3t i 4t d’ESO els divendres surten a les 16:05.
Material didàctic:
Donat que l’escola té un programa de reutilització de llibres, els que formen part del
projecte els donarem des de l’escola i cal retornar-los el darrer dia de curs. La quota de
reutilització es cobrarà per rebut al primer trimestre. Inclou també els llibres de lectura (3
per trimestre).
Les llicències digitals s’han de comprar a través de la botiga virtual, que hi ha plataforma
de l’escola. Trobareu quines corresponen al curs del vostre fill/a entrant a la plataforma
digital. També els quaderns de cultura religiosa cal compar-los per aquest mitjà. El
quadern “Workbook” d’anglès podeu adquirir-lo per la mateixa plataforma o bé a
qualsevol altre establiment. L’alumnat de 4t d’ESO només necessita la llicència de
Science Bits si fa l’optativa de Biologia o bé Física i Química.
A l’apartat del curs de la web, dins la botiga virtual hi trobareu l’explicació de com
comprar i fer el pagament. És imprescindible fer-ho abans del dia 19 de juliol.
Equipació d’Educació Física
Podeu adquirir l’equipació esportiva de l’escola a la botiga virtual. Trobareu l’enllaç a la
pantalla inicial de la vostra sessió com a pares a la plataforma.
Per a les activitats de laboratori (de 1r, 2n i 3r d’ESO) continua el projecte de reutilització
de bates, per tant, no cal comprar-la.
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Activitats extraescolars:
L’1 d’octubre comencen les activitats extraescolars. L’oferta d’activitats i els horaris els
trobareu a la cartellera del centre i a la pàgina web de l’escola, a la pestanya del
“Serveis”, a partir del 16 de juliol.
Aspectes diversos:
●
●

Els alumnes de 3r i 4t, com ja és habitual, faran l’Educació Física al poliesportiu
“Sagrada Família”.
Els alumnes de 4t que tinguin autorització dels pares sortiran al carrer a l’hora de
l’esbarjo matinal.

Quotes previstes pel proper curs:
Les quotes pel proper curs es presentaran al Consell Escolar el dia 3 de juliol i les
trobareu publicades a la web de l’escola a partir del dia 16 de juliol a l’apartat de curs
2019-2020. A principis de setembre rebreu un correu electrònic explicatiu de les quotes
del curs.
Desitgem que passeu unes bones vacances tot gaudint del temps de lleure amb la
família. Bon Estiu!
L’Equip Directiu
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