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ESO Curs 2021-2022

Benvolguts pares, mares i alumnes,

Aquí teniu algunes informacions necessàries per iniciar el curs 2021-2022:

1. Inici de les classes: dilluns, 13  de setembre.
L’alumnat haurà de venir al centre a les hores següents:
● 09:45h: 4t ESO
● 10:30h: 1r ESO
● 12:00h: 2n ESO
● 12:45h: 3r ESO

L’alumnat rebrà l’horari i la Carta de compromís educatiu i se li explicaran les normes de
funcionament. No hi haurà classe a la tarda.
L’alumnat haurà de retornar signada al tutor/a la Carta de compromís educatiu. Data límit:
dijous, dia 16 de setembre.

2. Inici del servei de menjador: dimarts, 14 de setembre.

3. Reunions de famílies:
● 1r ESO: dilluns, 13 de setembre, a les 17:30h
● 2n ESO: dilluns, 13 de setembre, a les 18:30h
● 3r ESO: dimarts, 14 de setembre, a les 17:30h
● 4t ESO: dimarts, 14 de setembre, a les 18:30h

Es preveu que aquestes reunions siguin presencials, però hi ha la possibilitat que siguin
telemàtiques, en funció de les restriccions imposades pels Departaments d’Educació i Salut.

4. Marc horari:
Dilluns i dimarts: matí de 8:00h a 13:30h; tarda de 15:00h a 17:00h
Dimecres i divendres: matí de 8:00h a 13:30h
Dijous: matí de 8:00h a 14:30h

5. Llibres:
Consulteu la pàgina web de l’institut per qualsevol dubte sobre l’adquisició dels llibres, així com
d'altres informacions del centre.
L’adreça de la web del centre és: https://agora.xtec.cat/ies-domenechimontaner/

6. Agenda escolar:
L’AFA dona una agenda escolar gratuïta a l’alumnat de les famílies que en són membres. Les
famílies que no són membres de l’AFA poden adquirir-la a un preu de 4 EUR. Les agendes
s’hauran de recollir al despatx de l'AFA, al setembre.
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