
     
 

Arenys de Munt, 19 de juliol de 2019 

Benvolgudes famílies, 

El motiu de la present és donar-vos a conèixer les següents informacions relacionades amb el proper 

curs escolar 2019-2020: 

1. Reunions de pares d’inici de curs d’ESO i Batxillerat: 

 

 

2. Tria d’optatives de 1r, 2n i 3r d’ESO  

Els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO hauran de venir al centre divendres 6 de setembre entre les 10:30h-

14:00 per recollir el full de Tria d’optatives a consergeria i l’hauran de retornar també a consergeria 

com a molt tard dilluns, 9 de setembre a les 9:00. 

Les famílies de 1r d’ESO que vingueu a la reunió de pares del 5 de setembre se us lliurarà el full per a 

la tria de matèries optatives. Els qui no pugueu venir a la reunió haureu de recollir-lo l’endemà. 

IMPORTANT: El full de Tria d’optatives s’ha de retornar a consergeria com a molt tard dilluns, 9 de 

setembre a les 9:00 (si no s’ha rebut la tria de l’alumne, se li assignarà l’optativa que hagi tingut menys 

demanda, per tal d’equilibrar el nombre d’alumnes de les diferents optatives) 

3. Entrega de llibres de text Comercial Girona 

Comercial Girona vindrà al centre per a l’entrega dels llibres prèviament pagats i encarregats dijous  5 

de setembre de 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 

4. Inici del nou curs 2019-2020 

La presentació del curs i l’inici de les classes d’ESO i batxillerat serà dijous, 12 de setembre, 

segons l’horari següent: 

8:00 - 1r ESO (al gimnàs del centre) 

9:00- 2n, 3r i 4t  ESO i 1r i 2n de Batxillerat  (a les aules de tutoria) 

5. Només per a 1r de Batxillerat: Recuperació de matèries suspeses i lliurament de notes de l’avaluació 

extraordinària 

5.1. Els alumnes de 1r de batxillerat que tinguin matèries suspeses a juny, hauran de fer un 

examen extraordinari els dies 2, 3 i 4 de setembre, segons el calendari adjunt. 

5.2. El lliurament de les notes de l’avaluació extraordinària s’efectuarà divendres, 6 de setembre a les 

9:30 i les reclamacions seran a les 10:00h. 

Totes aquestes informacions les hem resumit en el calendari de setembre que teniu a continuació. 

Recordeu que els exàmens extraordinaris només afecten els alumnes de 1r de Batxillerat. 

Ens posem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i aprofitem l’ocasió per saludar-vos ben 

cordialment, 

 La Direcció 

 

CURS DATA HORA 

1r ESO 5 de setembre 2019 18,00h 

2n ESO  25 de setembre 2019 18,00h 

3r ESO 18 de setembre 2019 18,00h 

4t ESO 18 de setembre 2019 18,00h 

1r BAT  12 de setembre 2019 18,00h 

2n BAT  12 de setembre 2019 18,00h 



     

SETEMBRE 2019 
dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

2 3 4 5 6 
Exàmens Rec. 1r Bat 
 10-11’30: matemàtiques 
 11,30-13:castellà 
 

Exàmens Rec. 1r Bat 

 8,30-10: anglès 
 10-11’30: català 
 11,30-13:CMC 

 

Exàmens Rec. 1r Bat  

 8,30-10: EF 
 10-11’30: filosofia 
 11,30-13:Economia 

 
9:00-14:00h Recollir la clau de 

l’armariet  

(alumnes 1r i 2n d’ESO)  

 
 
 
 

10:00-14:00  i 15:00-18:00 

Entrega de Llibres (Comercial 

Girona) Aula 1.2. 

9:00-14:00h Recollir la clau de 

l’armariet  

(alumnes 3r i 4t d’ESO)  

 

18:00 Reunió pares 1r ESO amb 
Equip Directiu (i tutors) 
 

9:30 Lliurament notes aval. 

extraord. Batxillerat 

10:00 Aclariments i 

Reclamacions de les notes 

de l’aval. extraord. Batxillerat 

10:30-14 Lliurament full 
Optatives 1r, 2n i 3r d’ESO a 
consergeria 
 

9:00-14:00h Recollir la clau 

de l’armariet  

(alumnes 1r i 2n de Batx.)  

9 10 11 12 13 
9:00 Retorn full Optatives (a 

consergeria) 

 

  

Presentació del curs i inici de 

les classes 

8:00 Acollida alumnat 1r ESO (al 

gimnàs amb els tutors) 

9:00 2n, 3r i 4t ESO; 1r BAT i 2n 

BAT (a les aules de tutoria) 

18:00 Reunió pares 1r i 2n BAT 

 

16 17 18 19 20 
   

18:00 Reunió pares 3r i 4t ESO 
  

 
 

23 24 25 26 27 
 
 

 18:00 Reunió pares 2n  ESO 
 
 

  

 


