Informacions importants per al curs 2017-2018 de 1r d’ESO
Dates i activitats d'inici del curs
Dimarts, 12 de setembre
Aquest dia i part del següent el dedicarem a acollir els alumnes en la seva nova etapa: presentació
del curs (tutors i professors), distribució dels alumnes en grups i organització de les matèries
optatives.
El primer dia, l’horari serà únicament de matí (de 9.30 h a 13.30 h) i no caldrà dur els llibres, però sí
convindrà dur bolígraf, paper i l’agenda de l’escola. Aquest primer dia ens trobarem amb els alumnes
a l’auditori, a les 9.30 hores.
Dijous, 14 de setembre
Aquest dia ja comencem amb l’horari normal de classes. Comença el servei de menjador escolar.
Recordeu que els dimecres i divendres a la tarda no hi ha classe.

Compra de llibres i apunts







Pot ser de manera conjunta o per parts, a la LLIBRERIA SOL, C/Barcelona, 179 (Telèfon
93 656 40 56)
A partir del 17 de juliol i durant els mesos d’agost i setembre. Es recomana passar per
la Llibreria Sol a fer l’encàrrec dels llibres per garantir el lliurament posterior.
Estarà tancada per vacances la Llibreria Sol, del 07 al 27 d’agost, ambdós inclosos
L’Agenda Escolar es paga juntament amb la totalitat dels llibres, és una eina
imprescindible tant a nivell educatiu com de comunicació família-escola
No es pot posar el nom en els llibres en paper ni tampoc folrar-los, fins que els
professors de cada assignatura ho autoritzin. D’aquesta manera, si tinguéssiu cap
problema, es poden canviar en la llibreria durant els 15 dies següents a l’inici de les classes
La Llibreria Sol, una vegada haureu adquirit els llibres us facilitaran un carnet de
descompte (5% descompte llibres lectura i 10% material escolar), vàlid durant tot el curs
La Llibreria Sol ja ha aplicat el descompte en la relació de preus que figura en el llistat
que us adjuntem

Ben cordialment,
Sant Vicenç dels Horts, a 08 de juny de 2017

Eva Aguiló
Directora

