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FULL INFORMATIU INICI CURS 2018-2019
Benvolguts pares i mares,
Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos un seguit d’informacions referents al curs que iniciarem el proper mes
de setembre.



INICI DEL CURS
ESO:
Començarem el curs el dimecres 12 de setembre de 8:00 a 10:00 del matí. Aquestes dues hores es
dedicaran a la presentació del curs. Els tutors repartiran els horaris i donaran les instruccions oportunes de
cara a l’ inici de les classes. Recordeu que només cal portar 1 llibreta microperforada i estoig. L’agenda escolar
la donem el primer dia de classe.
BATXILLERAT, CF OBRES, i CF 1r SMIX:
Començarem el curs el divendres 14 de setembre a les 8:00 del matí. Cal portar llibreta o fulls i estoig per
fer classe tot el matí. Aquest dia no cal portar els llibres.
CF 2n SMIX:
Començarem el curs el dilluns 17 de setembre a les 13:40 de la tarda.
CF 1r DAM:
Començarem el curs el divendres 14 de setembre a les 13:40 de la tarda.
CF 2n DAM:
Començarem el curs el divendres 14 de setembre a les 14:40 de la tarda.
Tant a 2n SMIX com a DAM el 1r dia ja es farà classe tota la tarda.



HORARI
L’horari marc del nou curs serà de 8:00 a 14:40, en jornada continuada tant a l’ ESO com al BATXILLERAT
i CF 1r SMIX i Obres, amb dos descansos de 20 minuts de 10:00 a 10:20 i de 12:20 a 12:40.
Pel que fa a la resta de grups:
CF 2n SMIX: l’horari marc és de dilluns a dijous de 13:40 a 20:10.
CF 1r DAM: l’horari marc és de dilluns a divendres de 13:40 a 20:10.
CF 2n DAM: l’horari marc és de dilluns a divendres de 14:40 a 20:10.
El descans per tots els grups de tarda és de 16:40 a 17:10.



REUNIÓ AMB PARES I MARES
Tots els pares i mares d’ESO esteu convocats a la reunió informativa del curs el dimecres 12 de setembre,
en la qual us informarem de tota l’organització del curs i podreu conèixer els tutors de cada classe. L’horari
serà el següent:
1r i 2n d’ESO: A les 6 de la tarda
3r i 4t d’ESO: A les 7 de la tarda
Aquestes reunions són només per als pares/mares o tutors/es. L’alumnat ja serà informat el
primer dia de curs.
Les reunions de la resta dels ensenyaments postobligatoris (Batxillerat i Cicles Formatius d’Obres i 1r SMIX) es
faran el dia 18 de setembre a les 6 de la tarda.
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TRANSPORT ESCOLAR
Tan bon punt el Consell Comarcal ens informi de l’horari i les parades dels autobusos, us penjarem la
informació al moodle del centre.



LLOGUER DE TAQUILLES
Es podran llogar a partir del mes de setembre a la biblioteca del centre. Us informarem més endavant dels dies
i l’horari.



COMUNICACIONS A TRAVÉS DE CORREU ELECTRÒNIC
Recordeu que el centre utilitza el correu electrònic per enviar informacions a les famílies. Si encara no ens l’heu
fet arribar, us demanen que ens escriviu un missatge a l’adreça iescastellet@xtec.cat indicant-nos el nom
de l’alumne i curs.

BON ESTIU!

