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Benvolgudes famílies d’alumnat de 1r i 2n d’ESO,
En relació a l’inici del curs acadèmic els informem dels següents punts:
Inici de curs
-

Dijous 12 de setembre l’alumnat haurà de venir als mòduls a les 10:00 h per rebre la
informació sobre el funcionament del nostre centre. Les activitats lectives finalitzaran a
les 11:30h. Cal que portin paper i bolígraf per poder prendre nota del seu horari i altres
informacions. Aquell mateix dia se’ls repartirà la carpeta del Centre i l’ agenda escolar i
se'ls explicarà la importància d’ aquesta com a vehicle família/institut.

-

Divendres 13 de setembre es realitzaran tutories individualitzades als mòduls per tal
que els/les tutors/es coneguin personalment a cada alumne/a. Per aquest motiu
l’alumnat haurà de venir a l’ hora que el dia anterior el/la seu/seva tutor/a li hagi
indicat.

-

Dilluns 16 de setembre començaran les classes a les 8:10 h en horari habitual.

Llibres 1r i 2n d’ESO
El llistat de llibres el poden trobar a la nostra web.

Reunió de pares i mares
1r d’ESO: Es durà a terme el dilluns 16 de setembre als mòduls, a les 18:00 hrs, amb la
rebuda de tutors i tutores, coordinadora de nivell i equip directiu.
2n d’ESO: Es durà a terme el dimecres 18 de setembre als mòduls a les 18:00 hrs, amb la
rebuda de tutors/tutores.
Si tenen algun dubte, podeu trucar-nos al telèfon de la seu principal 93 373 06 12 (al mes de
setembre).També trobaran informació al nostre web: http://www.inspedrol.net
Els desitgem un bon estiu.

Atentament,
L’Equip Directiu
Sant Joan Despí, 15 de juliol de 2019

