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Inici	  de	  classes	  	  
DIJOUS	  12	  de	  setembre	  

.	  HORA:	  10h	  

.	  LLOC:	  Sala	  d’actes	  

	  

Horari	  escolar	  
1r	  i	  2n	  d’ESO	  

MATINS	  de	  9h	  a	  14h.	  
TARDES	  de	  15h	  a	  17h.	  
DIVENDRES	  =	  TARDA	  LLIURE	  

	  

3r	  d’ESO	  

	   MATINS:	  DILL/DIMEC/DIVEN	  de	  8h	  a	  14h.	  
	   	   	  DIMARTS	  i	  DIJOUS	  de	  9h	  a	  14h.	  
	   TARDES:	  de	  15h	  a	  17h	  (dilluns-‐dimarts-‐dijous)	  

	  
	  

4t	  d’ESO	  

	   MATINS	  de	  8h	  a	  14h.	  
	   TARDES	  de	  15h	  a	  17h.	  (dilluns	  i	  dijous)	  
	  

	  

	  

Entrada	  /	  Sortida	  
1r	  a	  3r	  d’ESO	   Porta	  de	  la	  reixa	  d’ESO	  

4t	  d’ESO	   Edifici	  Mare	  de	  Déu	  de	  Montserrat	  

	  

Uniformes	  
1r	  i	  2n	  d’ESO	  	  
	  

Uniforme	  complet:	  noies	  faldilla	  o	  pantaló	  
	  Xandall	  d’Educació	  Física	  

	  
3r	  i	  4t	  d’ESO	  	  	  
	  

Xandall	  d’Educació	  Física	  propi	  del	  Col·∙legi.	  
	  
Venda	  a	  la	  botiga	  de	  l’escola	  

Dies:	  de	  l’1	  al	  19	  de	  juliol	  /	  del	  2	  al	  10	  de	  setembre	  

Horari:	  8:30h	  a	  10:30h	  i	  15:30h	  a	  17:30h	  

	  

Llibres	  
La	  venda	  a	  l’escola	  dels	  llibres	  serà:	  

Dies:	  10	  i	  11	  de	  juliol	  	  
Horari:	  9h	  a	  14h	  i	  15h	  a	  17h.	  	  
	  
	  

	  

Recordeu...	  
√ Les	  bases	  de	  convivència	  de	  l'etapa	  ajuden	  a	  resoldre	  dubtes	  de	  les	  famílies	  i	  cal	  respectar-‐les.	  Les	  trobareu	  a	  l'agenda	  escolar.	  

√ L'agenda	  escolar	  serveix	  per	  a	  programar	  i	  organitzar	  la	  feina	  diària	  de	  l'alumnat.	  Us	  recomanem	  que	  en	  feu	  un	  seguiment	  constant.	  
És	  el	  mitjà	  més	  segur	  de	  comunicació	  família-‐escola,	  per	  tant	  cal	  fer-‐ne	  un	  bon	  ús	  i	  mantenir-‐la	  en	  bon	  estat.	  

√ La	  plataforma	  digital	  “Educamos”	  	  també	  serà	  	  una	  	  eina	  de	  comunicació	  habitual	  entre	  el	  col·∙legi	  i	  les	  	  famílies.	  

√ La	  plana	  web	  s'actualitza	  periòdicament	  i	  és	  on	  podreu	  trobar	  la	  informació	  general	  i	  la	  del	  dia	  a	  dia	  de	  l'escola.	  

√ Cal	  vestir	  amb	  l’uniforme	  correcte	  per	  venir	  a	  l'escola.	  A	  partir	  de	  3r	  d’ESO	  s'utilitzarà	  roba	  còmoda	  i	  sense	  estridències.	  (en	  cas	  de	  
no	  complir	  la	  normativa,	  l'alumnat	  tornarà	  a	  casa	  a	  canviar-‐se).	  

√ No	  és	  permès	  l'ús	  de	  dispositius	  mòbils	  en	  horari	  escolar	  sense	  autorització.	  (en	  cas	  de	  pèrdua,	  l'escola	  no	  se'n	  fa	  responsable).	  

	  


