
 
 
 
 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Ens adrecem a vosaltres per tal de fer-vos arribar informació rellevant per al nou curs 2018/2019. 
 
HORARI ESCOLAR 
L’horari escolar s’organitza en jornada intensiva de matins, de 8 a 14:30 per a tots els nivells 
educatius. L’esbarjo és d’11 a 11:30 hores. 
 
INICI DEL CURS 2018/2019 
El curs comença per a l’alumnat d’ESO, dimecres 12 de setembre. 
Aquest dia, l’horari serà de 9 a 11 del matí, amb transport escolar. Es donaran els horaris i es farà 
la presentació del curs, per començar normalment dijous 13 de setembre. 
L’alumnat de Batxillerat comença divendres dia 14 de setembre a les 8 del matí, amb la 
presentació del curs. A partir de les 9 se seguirà l’horari normal de classes.  
 
La distribució de l’alumnat en grups classe estarà disponible a la pàgina web del centre el dia 10 
de setembre, no obstant, el primer dia, els alumnes de 1r d’ESO han d’esperar-se al pati de 
l’institut, on els  tutors els aniran a buscar.  
 
En el document annex els alumnes de 1r d’ESO podeu consultar el material que necessitareu 
durant tot el curs. 
 
CANTINA ESCOLAR 
Es preveu que hi hagi servei de cantina a partir de dijous, dia 13 de setembre.  
 
TRANSPORT ESCOLAR 
El 12 de setembre hi haurà transport (per arribar a les 9 i es marxarà a les 11). 
Des del 13 de setembre hi haurà servei de transport escolar en l’horari i parades habituals a cada 
municipi.  
  
DISTRIBUCIÓ DE GRUPS CLASSE 
Primer pis: 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C 
Segon pis: 1A, 1B, 1C,  2A, 2B, 2C, 2D  
Edifici vell: 1BTXA i 1BTXB   
Aules prefabricades: 2BTXA i 2BTXB 
 
ACTIVITATS D’ESTIU (1r d’ESO) 
Els alumnes de 1r d’ESO als quals se’ls han encomanat activitats obligatòries des de les 
respectives escoles de primària, han de lliurar-les al tutor del grup classe el dia 12 de setembre.  
 
LLIBRES DE TEXT 
Els alumnes que heu de retornar llibres  al setembre els haureu de portar al centre el dia 7 de 
setembre entre les 10 i les 13.30 hores. Haureu de col·locar els llibres en una bossa i, a dins, 
l’albarà que conté el llistat de llibres que retorneu. Iddink us enviarà l’albarà per mail o també us el 
podeu descarregar de la seva web. 
 
MATÈRIES OPTATIVES 
Com és habitual en els darrers cursos, les matèries optatives de 1r a 3r d’ESO, les haureu de triar 
a través d’un formulari que estarà operatiu al web del centre a partir del 28 de juliol i fins el 31 
d’agost a les 00:00 hores. 



Si l’alumne està pendent dels exàmens de setembre per saber a quin curs estarà matriculat, haurà 
de fer una doble tria d’optatives: del mateix curs del qual s’examina al setembre i també del curs 
següent. 
Els alumnes de 2n i 3r d’ESO (2018-19) que heu cursat 2a Llengua estrangera (Francès o 
Alemany) també heu de fer la tria d’optatives, confirmant aquesta opció. 
 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
D’acord amb el Pla Educatiu d’Artés, “Creixem”, es preveu que el curs 2018/19 s’ofereixin 
activitats extraescolars al centre en horari de tarda (dimecres i divendres). 
El mes de setembre us farem arribar la informació d’aquestes activitats. 
  
REUNIÓ DE PARES I MARES D’ESO I DE BATXILLERAT 
Els pares i les mares d’alumnes sou convocats pels tutors a la reunió de presentació i inici de curs, 
seguint el següent horari: 
 
19 de setembre a les 18:00 h:           1r i 2n d’ESO 
26 de setembre a les 18:00 h :  3r i 4t d’ESO 
3 d’octubre a les 18:00 h :   Batxillerat   
 
EXÀMENS DE SETEMBRE I QUALIFICACIONS  
Els alumnes que tingueu proves extraordinàries de setembre vegeu el calendari del full annex. 
Les notes de setembre es donaran: 
el dijous dia 6 de setembre:  4t d’ESO a les 12 del migdia.   
el divendres 7 de setembre: la resta de cursos a les 10 del matí. 
Els dies 30 i 31 d’agost l’alumnat que hagi de presentar els dossiers de les matèries pendents 
d’avaluació extraordinària pot presentar-los aquestes dates en horari de 10 a 12. 
 
ESTUDIANTS DE MÚSICA 
Les famílies d’alumnes matriculats a estudis de música en un Conservatori o en una Escola de 
Música i que vulgueu obtenir el reconeixement o la convalidació a què teniu dret, heu de passar 
per la Secretaria de l’institut del 14 al 21 de setembre (de 9 a 13:30 hores), on us lliuraran la 
documentació que us caldrà presentar i us informaran. 
 
PÀGINA WEB 
A la pàgina web trobareu les informacions més rellevants i actualitzades referents al dia a dia de 
l’institut. És convenient que la consulteu tot sovint: 
http://agora.xtec.cat/iesmiquelbosch 
 
Us volem agrair anticipadament la vostra col·laboració per poder iniciar el nou curs amb plena 
normalitat des del primer dia. Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
 
En nom de l’equip directiu i de tot el professorat, us desitjo  que gaudiu d’un molt bon estiu. 
 
Cordialment, 
 
 
 
 
 
 
Rosa M. Riera i Ubach 
Directora 
 
 
Artés, 24 de juliol de 2018 
 



 
  LLISTAT DE MATERIAL 1r  D’ ESO        CURS 18 – 19 
 
 
 
 
a) MATERIAL PER PORTAR A LA MOTXILLA: 

 
 
� ESTOIG:  

llapis, goma, bolígrafs, maquineta, regle petit (que càpiga a l’estoig), 
colors, retoladors, ...  
 

� CARPESANO AMB RECANVI DE FULLS QUADRICULATS 
 

� MATEMÀTIQUES: calculadora i compàs 
 
 

b)  MATERIAL PER DEIXAR AL CENTRE: 
 
 

- a l’aula de Visual i Plàstica:  
 llapis, goma, retoladors negres (prim i gruixut), retolador negre 
 permanent, tisores, maquineta, llapis de colors, Bloc de dibuix DINA-4, 
 cola de barra, cinta adhesiva, regle de 30 cm.    

 
- a l’aula de Tecnologia:   

conjunt equilibrat de: regle (30 cm.), escaire, cartabó i transportador 
d’angles; retolador negre Edding 1200. 
 
 

c) MATERIAL PER EDUCACIÓ FÍSICA:  
 
 
Roba d’esport;  tovallola, sabó i xancletes; bambes de recanvi 

 

 

 

 

 

 


