Informacions importants per al curs 2017-2018 de 3r d’ESO
Dates i activitats d'inici del curs
Dilluns, 12 de setembre

L'horari d'aquest dia serà el següent:
De 8.00 a 8.30 hores es farà la presentació i la distribució per grup de tutories a l’auditori.
Després, de 8.30 a 9.30 hores a l’aula es donarà l’horari del curs i les informacions rellevants. El tutor/a
repartirà l’horari d’entrevistes personalitzades que es realitzaran al llarg d’aquest dia.
A partir de les 9.30h, els alumnes s’entrevistaran amb el /la tutor/a corresponent.
No caldrà dur els llibres, però sí convindrà dur estoig , paper i agenda escolar.
Aquest dia el tutor indicarà l’assignació de les matèries optatives del primer trimestre. Full que es va omplir
i lliurar al tutor en finalitzar el 2n curs de l’ESO.
Els alumnes que repeteixen s’hauran d’adreçar al cap d’estudis perquè els comuniqui a quin grup de tutoria
pertanyen.
Dimecres, 13 de setembre

El dimecres començarà el menjador escolar, que funcionarà igual que el darrer curs.
Aquest dia comencem amb l’horari normal de classes tal com haurà explicat el tutor el dia abans.

Una vegada tinguem el curs en marxa convocarem la primera reunió de pares del curs per presentar les
característiques més rellevants del 2n cicle i del curs, així com els tutors/es del curs i les novetats
d’enguany.

Compra de llibres i apunts
✓

La llista de llibres estarà penjada en la web de l’escola .

✓

La compra dels mateixos pot ser de manera conjunta o per parts, a la LLIBRERIA SOL, C/Barcelona,
179 (93 656 40 56)
A partir del 17 de juliol (vacances del 7 al 27 d’agost). Es recomana passar per la Llibreria Sol a fer
l’encàrrec dels llibres per garantir el lliurament posterior.

✓

Ben cordialment,
Sant Vicenç dels Horts, a 4 de juliol de 2017

Eva Aguiló
Directora

