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3/6 - Inici de la jornada intensiva a secun-

dària en horari de 9 a 13:30.  

7/6 - FESTA DE FINAL DE CURS (informació a la web) 

10/6 - Inici de la jornada intensiva a Infantil i Pri-

mària en horari de 9 a 13:00. 

15/6 Presentació del projecte “Fotografia en curs”. 

A les vuit del vespre a l’Espai de Lectura. 

17/6 Inici de les activitats de la darrera setmana a 

ESO: concursos, esports, tallers, sortides, piscina.  

17/6 Visita a l’edifici de secundària: alumnes de 6è 

de Castellcir i Castellterçol. Tallers conjunts.  

18/6 Sortida al Matagalls, els alumnes de 3r d’ESO.  

21/6 Últim dia de curs.  

25 i 26/6 Avaluacions extraordinàries d’ESO. 

26 i 27/6 Lliurament d’informes d’Infantil i Primà-

ria. 

29/6 Lliurament d’informes d’ESO. 

  CALENDARI ! 

Us avancem que: 

El dia 3/7 Es farà la reunió amb les famílies dels 

nous alumnes de 1r d’ESO, a les 

17:30 a l’edifici de secundària. 

AL CONSELL ESCOLAR ES VA PARLAR DE:  

 L’aprovació del calendari del curs 19/20. Els dies de lliure 

disposició (festius escollits) seran : 4 de novembre, 24 de 

febrer i 4 de maig. Les jornades intensives seran a partir 

del 8 de juny. 

 Informació sobre la matricula i la plantilla del professorat 

per al curs vinent.  

 Nous materials didàctics pel curs vinent i venda “online”. 

 El bon “estat de salut” de l’Institut Escola. 

 Reflexió sobre la rumorologia i la utilització de les xarxes 

socials. Propostes per a la comunitat educativa. 

 El protocol de detecció i intervenció sobre drogues al cen-

tre de secundària. 

 La gestió de les comissions de convivència del centre.  

 Informacions de l’AMPA i de l’Ajuntament 

 ..... Poseu-vos en contacte amb l’Equip directiu o els mem-

bres del consell si voleu informació concreta sobre algun d’a-

quests temes! 

 

No us ho 
perdeu! 

El proper dissabte 15 de juny a les 20h es farà la 

presentació del llibre de fotografies “REVELATIO”. 

Aquest projecte, està apadrinat per la fundació 

J.M. Anzizu del Castell de Castellterçol i aquest 

curs ha comptat 

amb la guia del 

fotògraf Israel 

Ariño 

Us hi esperem! 

Projecte fotografía en curs! 


