Lloret de Mar, juny de 2014
Benvolgudes famílies,
Un cop acabat aquest curs, toca planificar el següent. És per això que us convoquem a la
reunió informativa d’inici de curs per tal de conèixer l’horari, els materials, el tutor i
l’organització del centre segons el següent horari:
3r i 4t d’ESO

Dimecres, 10 de setembre
a les 17h

1r i 2n d’ESO

Dimecres, 10 de setembre
a les 18h

Us podem avançar que el proper curs continuarem amb la quota única. Cada família ha de
pagar 175 Euros per alumne en concepte de material digital, material de suport en format
llibre, material escolar i quota de l’AMPA. El pagament s’ha de fer via codi de barres als
caixers automàtics de La Caixa. Teniu fins el 4 de setembre per fer el pagament. Per
qüestions organitzatives, qui no hagi fet el pagament el dia 26 d’agost no tindrà material ni
accés al llibre digital fins a finals de setembre. Un cop començat el curs, el dia 15 de
setembre, l’alumne que no hagi fet el pagament íntegre de la quota única no tindrà accés al
material digital, ni material de suport, ni material escolar, ni podrà participar en sortides,
excursions o d’altres activitats escolars així com tampoc podrà gaudir de les activitats
organitzades per l’AMPA.
Aquest és el codi de barres per fer el pagament de la quota.

Per aquells alumnes que tinguin matèries suspeses, recordar-vos que han de fer la feina
d’estiu que trobareu a la nostra pàgina web (www.institutescolalloretdemar.cat) i presentarse a l’examen de recuperació segons el següent horari:
Dimarts, 2 de setembre

Dimecres, 3 de setembre

8.30h Matemàtiques

8.30h Ciències + Llatí +
Física i Química

10h Anglès + Films &
Games

10h

Tecnologia

11:30h Castellà

11:30h EF + Judo

13h Català

13h Visual i Plàtica +
Música + Coral

15:30h Socials + Educació
eticocívica + Ciutadania +
Projece de recerca i
Treball de síntesi +
exàmens d’acreditació

15:30h Alternativa +
Religió + Alemany +
Història i cultura + Biologia
+ Informàtica + Història de
l’Art + Literatura universal

S’avaluaran tots els alumnes del centre a la mateixa hora segons la matèria. Els alumnes
entraran per la porta principal i, un cop acabat l’examen, sortiran del centre. En cas de tenir
llibres de préstec d’estiu, cal retornar-lo el mateix dia de l’examen.
Els alumnes de 4t d’ESO podran examinar-se de matèries pendents d’altres cursos a fi que
puguin acreditar l’etapa.
Per últim, comunicar-vos que el primer dia, el dilluns 15 de setembre, serà una jornada de
presentació del curs, entrega de material, repàs de normativa, visita de l’edifici, etc. i els
alumnes estaran al centre tres hores.
HORARI
Dilluns 15 de setembre
1r d’ESO 9h – 12h
2n d’ESO 9:30h – 12:30h
3r d’ESO 10h – 13h
4t d’ESO 10:30h – 13:30h

El dimarts dia 16 començarà l’horari habitual de classes.
Bon estiu a tots!
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