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Material	  general	  4t	  d’ESO.	  Curs	  2015-‐2016	  
	  
Ordinador	  (netbook	  o	  similar)	  
Auriculars	  
	  
Recordar	  que	  cal	  dur	  el	  dispositiu	  a	  l’institut	  des	  del	  primer	  dia	  i	  carregat	  al	  100%.	  
	  
Bolígraf	  blau	  i	  vermell	  (o	  negre	  i	  verd,	  o	  …)	  
Llapis,	  goma	  d’esborrar,	  maquineta,	  regle.	  
Cola	  de	  barra.	  
	  
Carpeta	  amb	  separadors	  
Fulls	  blancs	  (mida	  DIN-‐A4)	  
4	  Quaderns	  sense	  espiral	  A4,	  tapes	  toves	  (32	  fulls	  o	  més)	  	  
1	  Quadern	  sense	  espiral	  A4,	  tapes	  toves	  (32	  fulls)	  (per	  a	  l’alumnat	  que	  cursi	  llengua	  
alemanya)	  
1	  Quadern	  sense	  espiral	  (mida	  DIN-‐A5,	  quartilla)	  per	  a	  Treball	  Globalitzat	  
	  
Equip	  Educació	  física:	  

- roba	  esportiva	  (inclou	  xandall	  o	  similar)	  
- calçat	  esportiu	  
- estris	  per	  a	  la	  higiene	  personal	  (tovallola,	  sabó,	  desodorant,	  pinta	  o	  raspall)	  
- sabatilles	  de	  dutxa	  de	  goma	  

	  
(Queden	  pendents	  alguns	  materials	  específics	  propis	  d’una	  matèria	  en	  concret	  com	  per	  
exemple	  les	  lectures	  obligatòries.	  El	  primer	  dia	  de	  classe	  es	  comunicarà	  a	  l’alumnat)	  
	  

Les	  classes	  s’iniciaran	  el	  dilluns	  dia	  14	  de	  setembre,	  a	  les	  10,45	  h.	  	  
El	  primer	  dia	  l’alumnat	  sortirà	  a	  les	  12,15h.	  
L’endemà,	  dimarts	  15,	  ja	  hi	  haurà	  horari	  complet,	  de	  matí	  i	  tarda.	  
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Per	  aquell	  alumnat	  que	  hagi	  de	  recuperar	  alguna	  matèria	  en	  els	  exàmens	  de	  setembre,	  
el	  calendari	  és	  el	  següent:	  
 
Dimecres, dia 2 de setembre 
 
Hora Assignatura Lloc Observacions 

8.45 h TG 
Ciències socials 4ESO 

2D Només lliurament dels  
treballs  de recuperació 

9.00 h Matemàtiques 2C  

10.30 h Anglès 2E  

12.00 h Música 
Optatives de 4ESO 

Aula Música 
4A 

 

 
 
 
Dijous, dia 3 de setembre 
 
Hora Assignatura Lloc Observacions 

8.30 h Educació Física Pati  

9.30 h Català 2D  

11.00 h Castellà 2C  

12.30 h Biologia/Geologia 2E  
 
 
Recordeu que en tots els casos, a més de l'examen, heu de lliurar els  treballs  
de recuperació encarregats. 
 
 
 
Finalment,	  recordar-‐vos	  dates	  d’inici	  i	  final	  de	  curs	  així	  com	  dies	  no	  lectius.	  	  
	  
	  
Inici	  curs	  alumnes:	   14	  de	  setembre	  
Final	  curs	  alumnes:	   21	  de	  juny	  
	  
Vacances	   	   Nadal	  (23	  desembre	  –	  7	  gener	  ambdós	  inclosos)	  
	   	   	   Pasqua	  	  (19	  març	  –	  	  28	  març)	  
	  
Dies	  festius	   	   La	  Mercè,	  24	  de	  setembre	  
	   	   	   La	  Immaculada,	  8	  desembre	   	   	  
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	   	   	   Dia	  del	  Treball,1	  de	  maig	  
	  
Dies	  lliure	  disposició	   7	  de	  desembre	  de	  2015	  
	   	   	   8	  de	  gener	  de	  2016	  
	   	   	   8	  de	  febrer	  de	  2016	  	  
	   	   	   13	  de	  maig	  de	  2016	  
	  
 
 
 


