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Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu, el proper curs el  vostre fill/a iniciarà els estudis d'Educació Secundària
Obligatòria (ESO). Per aquest motiu us convocarem a la reunió informativa que tindrà lloc
el dimecres, dia 4 de setembre a les 19:00 h a l'Institut amb els tutors de 1r ESO.

És  important  que  conegueu  les  característiques,  l'organització  i  el  funcionament  del
centre i del curs; ja que això us ajudarà a aclarir els dubtes sobre el futur de l'educació del
vostre fill/a.

Però, abans us voldríem informar dels següents aspectes:

1. L'inici de curs serà el dijous, 12 de setembre a les 8:00 h del matí.

2. L'horari marc serà de les 8:00 a les 14: 30 h amb dos esbarjos.

3.  Les  matèries  que  cursaran  a  1r  ESO:  català,  castellà,  matemàtiques,  c.socials,
c.naturals, tecnologies, anglès, música, visual i plàstica i religió o cultura i valors ètics.

4. Recordar que l'elecció de religió i activitat alternativa a la religió (cultura i valors
ètics) és per tota l'etapa de l'ESO.

5.  Us  recordem  que  trobareu  el  llistat  de  llibres  a  la  pàgina  web  de  l'Institut
www.iesguissona.cat., a la porta d'entrada del centre i a la Llibreria Issauna.

6.  Per  poder  accedir  a  la  reutilització  dels  llibres  (llengua  catalana,  anglès,
matemàtiques i ciències socials ) cal ser soci de l'AMPA.

7. A l'alumnat que l'escola els hi va encomanar deures d'estiu, els ha de portar el primer
dia de curs i entregar-los al tutor.

8. L'alumnat ha de disposar d'un ordinador per activitats educatives. Adjuntem informació
de les característiques de l'ordinador.

9. Adjuntem informació sobre l'horari de transport pels alumnes que l'utilitzin.

10. Per afavorir la convivència de l'alumnat  no  s'ha de portar aparells que afavoreixen
l'aïllament de l'alumnat (reproductor de música, consoles de joc ...).

11. Us recordem que està prohibit dur el mòbil al centre.

12. De material cal:
* agenda (ús obligatori).
* estoig (està prohibit l'ús de retoladors permanents).
* llibretes d'espirals i amb separadors de colors (que cada color correspondrà a una

      matèria per poder confeccionar els dossiers).
* cada professor/a ja informarà si cal altre material per realitzar la matèria.
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Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte.

Desitgem que els vostres fills comencin aquesta nova estapa amb moltes ganes i il.lusió, i
us esperem a la reunió de pares.

L'Equip Directiu

Guissona, 24 de juliol de 2019
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