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Curs 2016/2017

A l’atenció de les famílies dels alumnes que s’incorporen a l’ESO i al Batxillerat el
pròxim curs
El pròxim curs el vostre fill/a començarà una nova etapa a la nostra escola on treballarem per
tal que quedeu plenament satisfets amb la vostra elecció.
Amb aquesta carta us volem informar d’uns quants aspectes i dates que haureu de tenir
presents per tal de començar el curs amb normalitat.
ALUMNAT QUE S’INCORPORA A 1r d’ESO
Dia 12 de setembre: a les 9.10h, sessió de benvinguda i presentació de l’equip docent
i dels grups classe.
De 9.30 a 10.30h: sessió a l’aula amb el tutor/a. Repartiment del nou horari
setmanal, les primeres indicacions i l’hora per a tenir una entrevista personal amb el
tutor (aquest horari estarà penjat a la cartellera del vestíbul a partir del 6 de
setembre, i l'entrevista serà el dia 12 o el dia 13)
De 10.30 a 11.00h, faran una visita per l’escola, guiats pels seus companys.
D’11.00 a 13.00h i de 15.15 a 17.15h entrevistes amb el tutor/a segons les hores
convingudes.
A partir de les 11.00h: l'alumnat podrà anar cap a casa. Si té donada hora
d'entrevista aquest dia, haurà de venir en aquell moment. Si alguna família ho
sol·licita, el noi/a podrà romandre al pati de l'escola fins al moment de l'entrevista.
Dia 13 de setembre: De 8.00 a 9.00h: sessió inicial de tutoria
De 9.00 a 13.30h i de 15.15 a 17.15h: activitats diverses d’inici de curs i classes
normals. Simultàniament, el tutor/a continuarà fent les entrevistes individuals.
Quan vinguin a fer l’entrevista amb el tutor/a, els alumnes amb matèries pendents de 6è
de Primària han de presentar obligatòriament els treballs d’estiu, així com aquells que
els hagin fet de manera voluntària.

ALUMNAT QUE S’INCORPORA a 2n, 3r o 4t d’ESO o a BATXILLERAT
L’alumnat de 4t d’ESO ha d’escollir tres matèries optatives que cursaran durant tot l’any. Per
tal de decidir quines matèries farà i els llibres que necessita, caldria que l’alumnat es posés en
contacte amb la coordinadora del 2n cicle, la Sra. Roser Rosell, durant els primers dies de
setembre.
L’alumnat de Batxillerat ha d’escollir l’itinerari en funció de la modalitat que vol cursar. Si
encara no ho heu fet, haureu de parlar amb la coordinadora de l’etapa, la Sra. Clara
González, també durant els primers dies de setembre.
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Presentacions del curs: Els nois i les noies de cada curs es trobaran tots junts el dia 12 de
setembre per assistir a la sessió de benvinguda segons el següent horari
8.15h: 1r Batx
8.40h: 3r ESO
9.10h: 1r ESO i 2n Batx
9.35h: 2n ESO
10.00h: 4t ESO
Allà, se’ls presentaran els nous tutors/es i el nou grup classe i en acabat, pugen a la seva aula.
Els de 2n de Batxillerat, aniran directament a les seves noves aules. La coordinadora estarà a
recepció per indicar a quina aula han d'anar.
Un cop a l’aula el tutor/a de grup els donarà l’horari setmanal i les primeres indicacions.
També els donarà l'hora concreta per tenir la primera xerrada personal.
Així doncs, durant el dia 12 de setembre es faran entrevistes amb els tutors/es segons hores
convingudes, matí o tarda
Dimarts 13 de setembre: A les 8.00h hi haurà una tutoria grupal i a continuació s’iniciarà
l’horari regular de classes lliurat els dies previs pels tutors/es.

ADQUISICIÓ DELS LLIBRES I ROBA ESPORTIVA
Llibres: Us adjuntem el llistat de llibres necessaris. Si voleu també el podeu consultar al web
de l'escola. També us adjuntem la informació dels dies que romandrà oberta la botiga a
l'escola i els sistemes de comanda i pagament. (Els de Batxillerat ja us vam donar aquesta
informació quan vau formalitzar la matrícula)
Equip d’Educació Física: A l’ESO cal dur l’equip de l’escola per a realitzar la classe
d’Educació Física. Són obligatoris la samarreta i els pantalons, el xandall és optatiu, però si
es porta, ha de ser el de l’equipació escolar. Es pot adquirir a la botiga de l'escola.

Si encara us manca presentar alguna documentació, agrairíem que ens la féssiu arribar
el més aviat possible a Secretaria.

Agraint la vostra confiança i desitjant-vos unes bones i merescudes vacances, restem a la
vostra disposició,
L’equip directiu de Secundària.

Barcelona, 15 de juliol de 2016
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