INICI DE CURS 2013 - 2014
Divendres 13 de setembre de 2013
Aquest dia es farà la presentació del curs per part del tutor i es lliurarà l’horari de cada grup.
Un cop acabada la sessió amb el tutor, és farà la foto individual de cada alumne per al seu
expedient. Aquest dia nomès cal portar una llibreta i un bolígraf.
Presentació
1r ESO
4t ESO i AO

9h
12h

2n ESO
Batxillerat

10h
13h

3r ESO

11h

Les classes començaran amb normalitat amb l’horari establert el dilluns dia 16 de setembre.
Deures d’estiu
Els alumnes de primer d’eso que tinguin deures d’estiu, els hauran de lliurar el dia de la
presentació al tutor de 1r d’eso. Aquests deures es tindran en compte de cara a la nota de la
primera avaluació.
Els alumnes de 2n, 3r i 4r d’eso lliuraran els deures d’estiu el dia de les recuperacions de
setembre (2 i 3 de set.).
Horari Escolar per tots els nivells d’eso i batxillerat
De dilluns a divendres de 8:00h a 14:30h (pati de 11:00h a 11:30h)
Llibres i material
Es poden consultar els llibres necessaris i el material al mateix institut o a la pàgina web del
centre: www.estanydelaricarda.cat
Aquest curs no és obligatori portar l’ordinador al centre però si és molt recomanable que tots
els alumnes tinguin ordinador a casa i accés a internet.
Piscina
Tots els alumnes de 1r d’eso aniran 1 hora a la setmana durant un trimestre a la piscina del
complex esportiu Estruch. Entraran a la piscina a primera hora del matí i després el professor
els acompanyarà al centre per començar les classes.
Reunions amb les famílies
1r i 2n d’ESO
3r, 4r, AO i Batx.

Dimarts 24 de setembre a les 17:30h
Dimarts 1 d’octubre a les 17:30 h

Aportacions de les famílies
Material
50 €
Piscina (només alumnes de 1r)
25 € aprox.
Ampa
18 €
Sortides (Pagament de cada sortida abans de fer-la)

