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Barcelona, 18 de juliol de 2016 

 
INICI DE CURS 

 
Benvolgudes famílies: 
 
El dilluns 12 de setembre  començarà el curs 2016-2017. 
 
L’arribada de l’alumnat al centre es farà de manera esglaonada: 
 

1. Primer d’ESO 
a. Entrada al centre a les 9,15 hores 
b. Benvinguda a càrrec de l’equip directiu i els tutors de primer d’ESO 
c. Presentació del curs a càrrec del tutor/a de cada curs 

o Activitats d’acollida i descoberta del centre 
 

2. Resta de cursos (de segon d’ESO a segon de Batxillerat): 
a. Entrada al centre a les 10,15 hores 
b. Presentació del curs a càrrec del tutor/a de cada curs 

 
A les 11,45 hores, després de l’esbarjo, començaran les classes amb l’horari habitual. 
 
Us volem recordar que l’alumnat que tingui matèries pendents (de primer d’ESO a primer de 
Batxillerat) haurà de presentar-se a les proves de recuperació que es realitzaran durant els 
dies 1 i 2 de setembre. Caldrà lliurar les feines de recuperació que trobareu al Moodle del 
centre.  
 
El dilluns 5, a les 13,00 hores, es lliuraran els butlletins amb els resultats de les proves 
extraordinàries. Per a qualsevol aclariment o reclamació, l’horari d’atenció serà el dimarts 6, 
de 9 hores a 11. 
 
Trobareu l’horari de recuperacions de les diferents assignatures a la pàgina web del centre. 
També hi trobareu l’oferta d’optatives de 1r, 2n i 3r d’ESO. 
 
El servei de menjador funcionarà des del primer dia de classe i en podrà fer ús tot l’alumnat 
que ho hagi sol·licitat per escrit a la secretaria de l’AFA. 
 
 

REUNIONS D’INICI DE CURS AMB ELS TUTORS 
 
Les reunions de pares i mares de Primer d’ESO amb els tutors tindrà lloc el 
 

Dijous 8 de setembre, a les 18:00 hores 
 
Les reunions de la resta de cursos  es faran entre el 26 de setembre i el 6 d’octubre. Us 
informarem de la data concreta de cada nivell a començament de setembre. 
 
Us desitgem que passeu un bon estiu. 
 
L’equip directiu 
 


