Material general 1r d’ESO. Curs 2016-2017
iPad i funda
Auriculars
Recordeu que cal dur cada dia l’iPad carregat al 100% a l’institut.
Sense contrasenya a l’inici.
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-A-4)
4 Quaderns sense espiral A4, tapes toves (32 fulls o més), amb quadrícula (per a
llengua catalana, castellana, anglesa i matemàtiques)
1 Quadern sense espiral A4, tapes toves (32 fulls o més ), amb quadrícula (per a
l’alumnat que cursi llengua alemanya)
1 Quadern sense espiral (mida DIN-A5, quartilla) per a Treball Globalitzat
Arts and Crafts: retoladors punta fina (0.2, 0.4, 08), quadern dibuix A4
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
(Pot quedar pendent algun material específic propi d’una matèria en concret)

Les classes s’iniciaran el dilluns dia 12 de setembre, a les 9,30 h.
El primer dia l’alumnat sortirà a les 11,30 h.
L’endemà, dimarts 13, ja hi haurà horari complet, de matí i tarda.
Dilluns 12 NO hi haurà servei de menjador.
Dimarts 13 funcionarà el menjador amb normalitat.
Recordeu de confirmar a secretaria del centre, en cas de no
haver-ho fet, si voleu fer ús del servei de menjador. Ho podreu fer
a primers de setembre.
Camí Antic de València, 37-39
08005 Barcelona
Telèfon 93 303 76 70
Adreça electrònica: a8064155@xtec.cat
Pàgina web: http://www.4cantons.cat

Calendari general
Inici curs alumnes:

12 de setembre (inici de classes)

Final curs alumnes:

21 de juny (darrer dia de classes)

Vacances

Nadal (23 desembre – 8 gener, ambdós inclosos)
Pasqua (8 abril – 17 abril, ambdós inclosos)

Dies festius

La Mercè
La Immaculada
Dia del Treball

Dies lliure disposició

5 de desembre de 2016
27 de febrer de 2017
2 de juny del 2017

24 de setembre
8 desembre
1 de maig

Estades camp d’aprenentatge del Ripollès (Planoles)
1r torn (1/2 curs de 1r) 24-26 d’octubre
2n torn (1/2 curs de 1r) 26-28 d’octubre

Lectures obligatòries (1r trimestre)
Català
Sally Nicholls. Maneres de viure per sempre. Barcelona. Cruïlla
Castellà
La rosa de los vientos, (Antología de poesía), Ed. Vicens Vives
Anglès
Standard: Journey to the Centre of the Earth. Oxford Dominoes Starter ISBN: 978-0-19424718-4
Native English speakers: White, E.B., Charlotte's Web

Que gaudiu d’un bon estiu.
Cordialment,
l’equip educatiu del Quatre Cantons.

