Material general 3r d’ESO. Curs 2019-2020
iPad i funda
Auriculars
Recordeu que cal portar l’iPad, carregat al 100% a l’institut.
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)
2 Quaderns sense espiral A4, tapes toves (32 fulls o més), amb quadrícula (per a
llengua anglesa i matemàtiques)
1 Quadern sense espiral A4, tapes toves (32 fulls o més ), amb quadrícula (per a
l’alumnat que cursi llengua alemanya)
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 els llibres de lectura trimestral de les diferents matèries de llengua.
Es comunicaran a l’alumnat en iniciar-se el curs)
Les classes s’iniciaran el dijous dia 12 de setembre, a les 10,30 h.
El primer dia l’alumnat sortirà entre les 12,30 i les 13,00 h. Al llarg del matí retornarem
l’iPad amb la configuració apropiada.
L’endemà, divendres 13, ja hi haurà horari complet de matí (és divendres, no hi ha tarda).
Dijous 12 NO hi haurà servei de menjador.
Divendres 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.
Dijous 12 de setembre (el dia d’inici de curs) a les 18:30 h celebrarem la reunió de
presentació del curs amb les famílies
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IMPORTANT!
En relació a l’iPad.
Per tal d’adequar-ne la configuració, l’iPad s’haurà de lliurar a la consergeria de
l’institut els dies 2-3 Setembre de 9:00 a 13:00. Es retornarà el primer dia de classe.
Protocol de lliurament
- Sense codi d'accés
- Lliure d'imatges i vídeos
- "Find my iPad" desactivat
- Sessió id d'apple tancada (en cas de tenir-la oberta)

Calendari general
Inici curs alumnes:
Final curs alumnes:
Vacances
Dies festius

12 de setembre
19 de juny
Nadal (21 desembre – 7 gener)
Pasqua (4 abril – 13 abril)
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)

Estades instal·lacions el Colell (Pla de l’Estany)
29 - 31 d'Octubre.

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