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Benvolguda família,

Ens plau donar-vos la benvinguda a aquest nou curs i fer-vos arribar una sèrie d’informacions que són del vostre
interès:

-LLIBRES DE TEXT.

Podeu consultar el llistat de llibres de text a la pàgina web del centre www.insfedericamontseny.cat. Aquest any
no es farà la venda a l’institut. L’AMPA ens ha facilitat una llibreria on podeu adquirir-los. La podeu trobar al
mateix llistat.

Els dossiers es pagaran a consergeria del 3 al 14 de setembre.

-INICI CLASSES.
Els alumnes hauran de venir a la presentació del seu curs. Les dates són les següents:
12 de setembre a les 9.00h – Presentacions 1r ESO
12 de setembre a les 09.30h – Presentacions 4t ESO
13 de setembre a les 10.30h –Presentacions 2n, 3r ESO i Batxillerat
Les classes s’iniciaran el divendres 14 de setembre a les 08.00h.

-REUNIONS FAMÍLIES INICI DE CURS

Les dates de les reunions informatives d’inici de curs són:
Dijous 6 de setembre a les 16.00h famílies de 1r ESO.
Dimecres 10 d’octubre a les 17.30h famílies 2n, 3r i 4t d’ESO.
Dimecres 10 d’octubre a les 18.00h famílies Batxillerat

-

SORTIDES CURS 2018-19

El pagament de les sortides curriculars es farà en un únic termini. Els alumnes que vulguin participar a la sortida
lúdica de final de curs hauran de fer la reserva de plaça també ara. El pagament s’haurà de fer abans del 15
d’octubre al número de compte bancari: Banc Sabadell ES12-0081-0078-2400-0503-0118.
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Quotes per curs:
1r ESO: 60 euros ( Codi entitat 2213 / concepte:SORTIDES1)
1r ESO + sortida lúdica: 70 euros ( Codi entitat 2213 / concepte:SORTIDES1 + LÚDICA)
2n ESO: 60 euros (Codi entitat 2213/ concepte: SORTIDES2)
2n ESO + sortida lúdica: 70 euros ( Codi entitat 2213 / concepte:SORTIDES2 + LÚDICA)
3r ESO: 50 euros (Codi entitat 2213/ concepte: SORTIDES3)
3r ESO + sortida lúdica: 60 euros ( Codi entitat 2213 / concepte:SORTIDES3 + LÚDICA)
4t ESO: 50 euros (Codi entitat 2213/ concepte: SORTIDES4)
4t ESO + sortida lúdica: 60 euros ( Codi entitat 2213 / concepte:SORTIDES4 + LÚDICA)
Us recordem que les sortides curriculars són obligatòries. Els alumnes que no participen en aquestes
activitats no podran anar a la sortida lúdica.
Ús de mòbils:
Us informem que a partir del proper curs els alumnes no podran fer ús del mòbil al centre en tot l’horari
lectiu (classes i esbarjo). Això vol dir que, si volen portar el telèfon a l’institut, haurà d’estar apagat i guardat a la
motxilla durant tota la jornada. Us recordem que, si heu de contactar amb els vostres fills/es o ells ho han de fer
amb vosaltres, ho podeu fer per mitjà dels telèfons del centre.

Atentament,
La Direcció

