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1_CALENDARI
14 DE  SETEMBRE de 2017_INICI  DEL CURS.
  Jornada d'acollida

      Alumnes d'ESO:        Horari   9:00h a 12:00h.
     Alumnes de Batxillerat:     Horari   9:30h a 12:00h.
RECORDEU, el primer dia només cal portar l'agenda i l'estoig. 

NO ELS LLIBRES.
Hi haurà transport escolar des del primer dia. Però en l'horari de la jornada 
d'acollida. Inici del recorregut a les 8:30 h del matí a Mas Pere i retorn a  
partir de les 12:00h

 A partir del dia 15 de setembre l'horari serà de 8,15 a 
14:45h i l'horari del transport escolar l'habitual. 

      ORGANITZACIÓ TRIMESTRAL:
  Primer  trimestre    del 14 de setembre de 2017 al 5 de desembre de 2017
  Segon trimestre     de  11 de desembre de 2017 al 16 de març de 2018
  Tercer  trimestre    del 19 de març de 2018 al 22 de juny de 2018

DIES I PERÍODES FESTIUS
Dijous                     12 d'octubre de 2017
Dimecres            1 de novembre de 2017
Divendres         10 de novembre de 2017
Dimecres            6 de desembre de 2017
Dijous               7 de desembre de 2017
Divendres           8 de desembre de 2017
Període de vacances de Nadal

       Del  dissabte 23 de desembre de 2017
       al diumenge 7 de gener de 2018 ambdós inclosos

Divendres               9 de febrer de 2018, Carnestoltes 
Dilluns                  12 de febrer de 2018, Carnestoltes
Període de vacances de setmana santa
                    Del 24 de març al 2 d'abril de 2018, ambdós inclosos
Dilluns                       30 d'abril de 2018
Dimarts                    1 de maig de 2018

 22 DE JUNY de 2018_FINAL DE CURS.

2_HORARI
 HORARI  D’ ESO i BATXILLERAT
 Jornada compactada de matí de 8,15 a 14:45h.
 Horari aprovat  pel Consell Escolar Ordinari del dia  30 de maig de 2017

mailto:b7000706@xtec.cat
http://www.xtec.cat/iespuigcargol-calonge


3_LLIBRES DE TEXT D'ESO i BATXILLERAT
 Sistema de socialització de llibres per part de l'AMPA.

Vegeu carta adjunta de l'AMPA pel dia i l'hora de la recollida dels llibres.
No hi haurà venda de llibres a l’Institut.

Per la compra individual consulteu els llibres a la web del centre: 
http://agora.xtec.cat/iespuigcargol-calonge/

4_MATERIAL ESCOLAR
      1r ESO
        -9 llibretes quadriculades tamany A4, SENSE ESPIRAL (una per a cada matèria, inclou ViP).

-1 llibreta quadriculada SENSE ESPIRAL tamany DIN-5.
-Un estoig amb: 
    Bolígrafs blau, vermell, negre i verd
    Llapis de mina 0.5, llapis HB2, maquineta i goma de nata
    Regle de 16 cm
    Tisores i barra de cola
    Llapis de colors
-Calculadora científica CASIO models:FX.350.ES.PLUS o FX.85.ES.PLUS o FX.82.ES.PLUS
-Material de Visual i Plàstica i Tecnologia: 
    Carpeta DIN A-3 
    Llàpis de mines HB
    Pinzells aquarel.la nº 4 i nº8
    1 Paquet de làmines Paper Basic DIN A4 (sense marge)
    Joc de regles: escaire, cartabó, transportador i regle de 30 cm. Compàs
    Tèmperes: groc, magenta i cian
    Llapissos de colors, retoladors, tisores i barra de cola
    2 pots de vidre i draps
-Portafolis de 30 fulls (carpetes amb fundes transparents).
-Es recomana portar un Pendrive

     2n ESO
-7 llibretes quadriculades tamany A4, SENSE ESPIRAL (una per a cada matèria).
-1 llibreta quadriculada SENSE ESPIRAL tamany DIN-5.
-Un estoig amb: 
    Bolígrafs blau, vermell, negre i verd
    Llapis de mina 0.5, llapis HB2, maquineta i goma de nata
    Regle de 16 cm, tisores i barra de cola
    Portafolis de 30 fulls (carpetes amb fundes transparents).
-Calculadora científica CASIO models: FX.350.ES.PLUS o FX.85.ES.PLUS o FX.82.ES.PLUS

       -Material de Visual i Plàstica: 
    1 Paquet de làmines Paper Basic DIN A4 (sense marge)
    Carpeta DIN A-3 i Llàpis de mines HB
    Joc de regles: escaire, cartabó, transportador i regle de 30 cm. Compàs
    Llapissos de colors, retoladors, tisores i barra de cola
 -Es recomana portar un Pendrive

      3r, 4rt d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat
          Rebran les instruccions dels seus professors a començament de curs.

5_SERVEI DE TAQUILLES
El centre disposa de taquilles per tots els alumnes i en tots el espais del centre.
El servei es gestiona des de la consergeria del centre.
Cal sol·licitar-ho, signar a l'inici de curs el contracte i abonar 20€ de dipòsit.
El contracte finalitza l'últim dia de curs del mes de juny.
Quan es retorni la clau i si la taquilla esta en bones condicions es retornaran 10€ 
del dipòsit, i tot  seguit es procedirà a buidar i reparar-les pel curs següent.

6_TRANSPORT ESCOLAR 
Sol·licitud de transport escolar realitzada en l'entrega de la documentació a 
secretaria per a trametre al Consell Comarcal del Baix Empordà.
Pagament domiciliat trimestralment.
EL CARNET S'ENTREGARÀ ALS USUARIS A L'INICI DE CURS
HORARI  D’ANADA  A  L’Institut PUIG CARGOL:
Tots els dies de Dilluns a Divendres.
Inici del recorregut a les 7:45 h del matí a Mas Pere
PARADES, tot el recorregut es farà per la Carretera de Calonge.
-Mas Pere 1i2  -Super Pijoan -Plaça Sant Nazari -Oreneta  -Pont de Mas Ambrós
-Rest. La Trobada -Plaça de la Concòrdia       -Càmping 
HORARI  DE  TORNADA:
Tots els dies de Dilluns a Divendres un cop finalitzades les classes.
Inicia del recorregut a les 14,45 h des de l’Institut Puig Cargol.
Els alumnes de Batxillerat podran sol·licitar l'ús del transport escolar.
En aquest cas el servei no està subvencionat pel consell Comarcal.

7_RECUPERACIONS i MATRÍCULA SETEMBRE
Recuperacions: dies 1 i 4 de setembre de 2017
    Informació del calendari a la pàgina web del centre.
     Lliurat en paper amb les notes de juny
Lliurament de notes: Dimecres, 6 de setembre de 2017 a les  
     11:00h i entrega de documentació de la matrícula a secretaria.
Matrícula d'ESO i Batxillerat:

Dijous, 7 de setembre de 2017 de 9:00h a 12:00h.
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