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A l’atenció de les famílies dels nostres alumnes de 6è de Primària
Un cop acabat el curs és el moment de relaxar-se i gaudir de les vacances,
però caldrà anar pensant i preparant les coses per al nou curs que començarà
el setembre. En el cas concret dels vostres fills i filles aquest inici coincidirà
amb l'entrada a una nova etapa. Sí, els vostres fills i filles ja estan a l'ESO!
De mica en mica ja us anireu familiaritzant amb aquesta nova etapa però per
començar caldrà que tingueu presents les dates i informacions següents:

Llibres: Juntament amb aquesta circular us fem arribar el llistat dels llibres que
necessitareu pel pròxim curs. Allà us informem dels dies que romandrà oberta
la botiga a l'escola i de la data límit per fer les comandes.

Epsaprofita'm: Com sabeu, l’AMPA organitza un servei de recollida i
reutilització de llibres. Si en teniu necessitat, podreu adquirir els llibres al preu
d'1,00€ per unitat o gratuïtament (si heu donat els llibres d’aquest curs al
servei d'Epsaprofita’m) els dies 6 de juliol (1r i 2n d’ESO), 7 de juliol (3r i 4t
d’ESO i Batxillerat) i 8 de setembre de 16.00 a 17.00h, pel bescanvi i de 17.00
a 17.30h per la compra.. També es disposa de bates de laboratori. Donat que
les existències són limitades us demanem que només utilitzeu el servei si
realment en teniu necessitat. El servei s’acabarà quan ja no hi quedin llibres. A
l’apartat de l’AMPA de la web de l’escola teniu una carta amb les instruccions a
seguir.

Treballs d'estiu: Aquells alumnes que hagin hagut de fer treballs d'estiu els
hauran de portar fets el dia de l'entrevista amb el tutor/a.
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Dia 12 de setembre: a les 9.10h, sessió de benvinguda a l'església,
presentació de l’equip de tutors/es i del nou grup 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 serà o el dia 12 o el
dia 13)
De 10.30 a 11.00h, els alumnes nous al centre faran una
visita guiada pels seus companys per l’escola.
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 10.30h l'alumnat podrà anar cap a casa. Si té
donada hora d'entrevista aquest dia, haurà de venir en
aquell moment. Si algun alumne té algun problema podrà
romandre al pati de l'escola fent una demanda prèvia a
recepció.
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.

Agraint, com sempre, la vostra confiança i desitjant-vos unes bones i
merescudes vacances, restem a la vostra disposició,
L’equip directiu de Secundària.
Barcelona, 28 de juny de 2016
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