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FULL   INFORMATIU   INICI   CURS   2019-20 
  

Benvolguts pares i mares, 
  
Ens adrecem a vosaltres per a comunicar-vos un seguit d’informacions referents al 
curs que encetarem el proper mes de setembre. 
                          
Inici de curs 

  
➤Dijous 12 de setembre de 8 a 10 del matí: Reunió alumnat 1r i 2n ESO. 
➤Dijous 12 de setembre de 10 a 12 del matí: Reunió alumnat 3r i 4t ESO. 
➤Dijous 12 de setembre de 12 a 14 del matí: Reunió alumnat Batx i FPB. 
➤Divendres 13 de setembre de 8 a 14:40: Inici classes en horari normal. 

                          
Reunions de pares d’inici de curs: 

  
➤Dijous 5 de setembre a les 19:00 del vespre: Reunió de pares 1r ESO. 
➤Dijous 5 de setembre a les 20:00 del vespre: Reunió de pares 2n ESO. 
➤Dijous 5 de setembre a les 20:30 del vespre: Reunió de pares 3r ESO. 
➤Dijous 5 de setembre a les 21:00 del vespre: Reunió de pares 4t ESO. 
➤Dilluns 9 de setembre a les 19:00 del vespre: Reunió de pares Batx i FPB. 

 
Proves extraordinàries 1r Batxillerat 
 
Per tots aquells alumnes de 1r de Batxillerat que tenen matèries suspeses hauran de 
realitzar proves extraordinàries. 
 
El calendari d’aquestes proves serà:  

➤Dimarts 3 de setembre de 8 a 14:00 hores (Veure horari). 
➤Dimecres 4 de setembre de 8 a 14:00 hores (Veure horari). 
➤Divendres 6 de setembre recollida de notes a les 12:00 del migdia. 

  
Llibres, Material i Guixetes 
   
Al nostre centre hi ha matèries que fan servir llibres de text i d’altres dossiers i 
materials propis. 
  
La venda de llibres es farà a través de l’empresa IDDINK. El dia 1 de juliol hi haurà 
reunió informativa i el 3 de juliol recollida de llibres del curs anterior i també ajuda a 
fer comandes. (veure Full de Llibres) 
  
Sobre el material que també hauran de fer servir els vostres fills i filles serà: una 
calculadora científica, una carpeta classificadora, bolígrafs, llapis, un regle, fulls DinA 



 

 
 

4 i un pendrive (llapis de memòria) de 4G mínim i, pels alumnes de 1r a 3r de l’ESO 
un Chromebook i una flauta. 
La resta de material es concretarà a la reunió de pares del setembre. 

  
És important que el primer dia tots els alumnes portin una llibreta, un bolígraf  i 
una carpeta per recollir tota la informació que se’ls donarà. 
  
També cal que els alumnes tinguin les samarretes de l’institut ja que quan hi ha 
qualsevol competició entre instituts és bo que portin l’equipació de l’institut. Aquesta 
equipació es pot comprar directament a l’AMPA al preu de 8 €. 
 
Hi han guixetes de lloguer per poder deixar material escolar cal demanar-ho a 
l’AMPA (ampacalgravat@gmail.com) i el seu cost és de 40€.  
 
Hi cal comprar l’agenda escolar del curs 2019-20. 
  
Activitats extraescolars 
  
El centre aquest proper curs oferirà, en horari de tarda, una activitat extraescolar de 
Bàdminton.  
 
Matrícula 
  
El pagament de la matrícula, els què encara no ho hagueu fet s’ha de realitzar abans 
del 31 de juliol i caldrà fer el pagament al BBVA al Compte de ES92 0182 8891 2402 
0801 0166. El preu és de 80€. 

  
Sortides 
  
Pel que fa a sortides, tallers, activitats,.. estan programades dins dels currículums 
del vostre fill/a, i un cop valorades per cursos tenen el següent cost: 
  
CURS COST  1r PAGAMENT (inici curs) 2n PAGAMENT (principis desembre) 

1r ESO 100€ 50€ 50€ 

2n ESO 100€ 50€ 50€ 

3r ESO 100€ 50€ 50€ 

4t ESO 150€ 75€ 75€ 

1r BATX 150€ 75€ 75€ 

2n BATX 150€ 75€ 75€ 

FPB 60€ ÚNIC PAGAMENT 



 

 
 

  
Els alumnes que el seu romanent, un cop acabat el curs, superi la quantitat de 50€ 
no caldrà que facin el primer ingrés. I el 2n pagament serà obligatori per a tothom. 
  
Per exemple: a un alumne de 2n d’ESO que tingui un romanent acumulat de 1r 
d’ESO de 53€ no caldrà fer el 1r pagament de 2n. 
Cal tenir present que en aquests costos no s’han tingut en compte les Colònies, 
Piscina, Esquiada, Port Aventura. Que es pagaran a part al llarg del curs. 
  
Els pagaments s’han de realitzar al BBVA al Núm de compte: ES04 0182-8891-23-
0208008695  per transferència bancària (línia oberta, internet, etc) 
  
És molt important que indiqueu el NOM DE L’ALUMNE/A i lliurar el comprovant a 
oficines.  Les famílies que ho prefereixin poden fer el pagament d’un sol cop. 
  
  
 
 

   BON CURS 2019-20 !!! 
 


