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Material general 1r batxillerat 2019-2020 
 

Ordinador portàtil o tauleta 
Auriculars 
Bolígraf blau i vermell (o negre i verd, o …) 
Llapis, goma d’esborrar, maquineta, regle. 
Cola de barra. 
Carpeta amb separadors (11 matèries) 
Fulls blancs (mida DIN-A-4) 
(Pot quedar pendent algun material específic propi d’una matèria en concret) 
 
 

Les classes s’iniciaran el dijous dia 12 de setembre, a les 11,30 h.  
El primer dia l’alumnat sortirà entre les 13,00 i les 13,30 h. L’endemà, divendres 13, ja hi 
haurà horari complet, de 8:15 a 14:45 h. 
Dijous 12 NO hi haurà servei de menjador. 
Divendres 13 funcionarà el menjador amb normalitat, en cas que n’hàgiu de fer ús. 
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. 
 
Dijous 19 de setembre a les 18:30 h celebrarem la reunió d’inici de curs amb les famílies  

 
 

Calendari general 
 
Inici curs alumnes: 12 de setembre 
Final curs alumnes: 19 de juny 
Vacances  Nadal (21 desembre – 7 gener) 
   Pasqua  (4 abril –  13 abril) 
Dies festius  La Mercè   24 de setembre 

Tots Sants  1 de novembre 
 La Constitució  6 desembre   
 Dia del Treball   1 de maig 

Segona Pasqua 1 de juny 
Dies lliure disposició  
1r trimestre: 4 de novembre del 2019 (dilluns) 
2n trimestre: 24 de febrer del 2020 (dilluns) 
3r trimestre: 29 de maig del 2020 (divendres) 
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Altres dates d’interès. 
 
1r trimestre (data i lloc a decidir per l’alumnat): estades convivència 
Dimarts 25 de febrer – divendres 28 de febrer: setmana de Recerca 
Dimecres 18 de març:  adjudicació Tutoria Treball de recerca 
Divendres 19 de juny: lliurament notes avaluació ordinària 
Dimarts 30 de juny: lliurament notes avaluació extraordinària 
 
 
 
Que tingueu unes bones vacances. 
 
Cordialment, 
l’equip educatiu del Quatre Cantons. 


