INFORMATIU GROC
[ juny 2017]
HORARI DE LA DARRERA SETMANA DE CURS
La darrera setmana de curs les activitats lectives seguiran el següent horari:

Dilluns 19 i dimarts 20 Horari de 8:00 a 12:00. Hi haurà servei d'autocar dins aquest horari. Es
de juny
realitzaran algunes activitats complementàries dins aquest horari.
Dimarts 20 de juny

4t ESO: a les 11h entrega de notes i documentació de matrícula. A les 11,30h
al saló d'actes reconeixements als alumnes.

Dimecres 21 de juny

No hi haurà activitats lectives

Dijous 22 de juny

Recollida de notes ( excepte 4t ESO i 2n de batxillerat i 2n de CFGM) i de la
documentació de matrícula les 11h i de 11,30 fins a les 12h entrega de
reconeixements a l'alumnat i grups amb bon rendiment i aprofitament
acadèmic. Hi haurà transport escolar.

del 22 al 26 de juny fins Període de reclamacions
a les 12h

COMPRA DE LLIBRES DE PER PART DEL CENTRE ( PER A AJUDAR FONS DE
LLIBRES)
Els dies 22 de juny ( dijous) de 17 a 20h i el dissabte 24 de juny de 10 a 13h el centre farà recompra
dels següents llibres de 1r , 2n , 3r ESO i 4t ESO, que serviran per a la reutilització que realitzam des
de l'any 2010. Els llibres que ens serveixen pel curs 2017-18 i que voldríem que ens venguéssiu són els
següents:
1r ESO: Castellà, Biologia i Geologia, Geografia i Història, Català.
2n ESO: Castellà, Geografia i Història, Català i Tecnologia.
3r ESO: Matemàtiques Acadèmiques, Castellà, Física i Química, Biologia i Geologia, Geografia i
Història, Català.
4t ESO: Castellà, Català, Geografia i Història i Matemàtiques ( acadèmiques i aplicades ).
El preu que s'ha establit per la recompra és de 15 euros exemplar, si està en estat correcte per poder ser
reutilitzat.

RECOLLIDA LLIBRES EN PRÉSTEC DEL FONS DE LLIBRES – CURS 2016-17

La recollida dels llibres en préstec durant el curs 2016-17 es durà a terme la darrera setmana de classe,
d'acord amb el calendari que trobareu a continuació.
Per tal d'agilitzar aquest tràmit, cal que els alumnes, pares i professors tingueu en compte les següents
recomanacions:
– S'assigna un dia i una hora perquè cada grup retorni els llibres.
– Els llibres retornats han d'estar en bon estat i cal que:
– Prèviament s'hagin esborrat totes les anotacions fetes en llapis.
– Es retornin tots els llibres que l'alumne té en préstec.
– Els llibres portin les etiquetes identificatives posades a principi de curs.
– El dia en què els alumnes rebin les qualificacions, també rebran els llibres que ja havien retornat
però que necessiten per recuperar matèries al mes de setembre. Aquests llibres s'hauran de
retornar després de fer els exàmens de recuperació.
– Si els llibres es retornen en mal estat (pintat en bolígraf o retolador, amb alguna pàgina
espatllada o arrabassada,...) o no se'n retorna algun, no se'ls retornaran els 25€ que van deixar a
compte a principi de curs.
CALENDARI DE RECOLLIDA
Els alumnes hauran de portar tots els llibres el dia que els toqui segons el calendari que s'especifica a
continuació. Els alumnes assistiran a classe amb normalitat fins que el professorat encarregat del fons
de llibres vagi a cercar-los a l'aula i els acompanyi a la biblioteca.
Dia

Horari

Grup

19 de juny

8:00 – 8:30

1R A

8:30 - 9:00

1R B

9:00 – 9:30

1R C i 1R D

9:30-10:00

1R E i 1R F

10:00 – 10:30

1R G i 2N A

10:30 – 11:00

2N B i 2N C

11:00 -12:00

2N D i 2N E

8:00 – 8:30

2N F

8:30 – 9:00

2N H

9:00 – 9:30

3R A i 3R B

9:30 - 10:00

3R C i 3R D

10:00-10:30

3R E i H

20 de juny

Dijous 22 de juny: els tutors recolliran a la biblioteca els llibres per als alumnes amb matèries suspeses
de la seva tutoria i els els lliuraran juntament amb les notes.

