Circular Inici Curs 2022-2023

4t ESO

Material general
●
●

iPad i funda
Auriculars (molt important dur-ne propis. El centre no podrà disposar de préstec per
mesures d’higiene).

Recordeu que cal portar l’iPad carregat al 100% a l’institut cada dia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bolígraf blau i vermell (o negre i verd, o …)
Llapis, goma d’esborrar, maquineta.
Cola de barra.
Tisores.
Carpeta amb separadors.
Fulls blancs (mida DIN-A4).
1 Llibreta (Matemàtiques)
1 Llibreta sense anelles, prima (alumnat que cursa Llengua Alemanya)
Calculadora científica
Joc regles (regle, escaire, cartabó, transportador)
Agenda (MOLT RECOMANABLE!)

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 lectures obligatòries es comunicaran a l’inici de curs.
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Inici Curs 22-23
Inici de les activitats
Les classes s’iniciaran el dimecres dia 7 de setembre a les 11:15h amb activitats de
benvinguda fins les 12:15. No es preveu fer un descans. L’alumnat accedirà al centre per la
porta d’accés al pati. Al llarg del matí lliurarem l’iPad amb la configuració apropiada.
L’endemà, dijous 8, ja hi haurà horari complet de matí.

Servei de Menjador
Dimecres 7 NO hi haurà servei de menjador. Dijous 8 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 també a primers de setembre.

Reunió de famílies
La reunió d’inici de curs amb les famílies es celebrarà dimecres 28 de setembre a les
18:00h. Puntualment us informarem si es celebrarà de forma presencial o telemàtica.

iPad
IMPORTANT!!!
-

La restauració i adequació dels iPads a la nova configuració pel nou curs 22-23 es
realitzarà el divendres 9 de setembre, un cop iniciat el curs.
- Per motius de preparació i adequació de la plataforma Jamf School al nou curs, us
avisem que els dispositius poden patir alteracions (p.ex.: apps que desapareixen) a
partir de l’1 de setembre.
Protocol de lliurament de l’iPad dia 9/09
- Codi de pantalla desactivat
- Lliure d'imatges i vídeos (es restaurarà el dispositiu i es perdran tots els arxius)
- "Find my iPad" desactivat (en cas de tenir-lo activat)
- Sessió id d'apple tancada (en cas de tenir-la oberta)
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Informació Quotes
Període

Import

Segona quinzena Juliol
2022

110€

Novembre 2022

45€

A determinar 2023

A determinar

Concepte
material fungible, aportació a equipaments +
plataformes digitals (Jamf School, Gescola)
Sortides acadèmiques i activitats
complementàries (tallers, xerrades, entitats
BRCS…)
Viatge de fi de curs

Les quotes es carregaran en el comptes bancaris aportats per les famílies. En cas de no haver
autorizat el cobrament, contacteu amb secretaria (via correu secretaria@4cantons.cat o
trucant al telèfon 933037670) per indicar com s’efectuarà el pagament. Preguem que
informeu de qualsevol eventualitat en relació al pagament de les quotes.

Marc Horari
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Calendari General
1a avaluació: del 7/09/22 al 9/12/22
Del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023: vacances de Nadal
2a avaluació: del 12/12/22 al 24/03/22
Del 3 al 10 d'abril de 2023: vacances de Setmana Santa
3a avaluació: del 27/03/23 al 9/06/23
Darrer dia jornada lectiva: 20 juny
Jornada continuada: a partir del 5 juny

FESTIUS
1r Trimestre
Festes nacionals i/o locals

Festa lliure elecció

Dilluns 26 de setembre

Dilluns 31 octubre 2022

Dimecres 12 octubre 2022

Divendres 9 desembre 2022

Dimarts 1 novembre 2022
Dimarts 6 desembre 2022
Dijous 8 desembre 2022

2n Trimestre
Festes nacionals i/o locals
(No hi ha cap festiu)

Festa lliure elecció
Dilluns 20 febrer 2023
Divendres 17 de març 2023
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3r Trimestre
Festes nacionals i/o locals
Dilluns 5 de juny 2023

Festa lliure elecció
Divendres 16 de juny 2023

Que gaudiu d’un bon estiu.
Cordialment,
l’Equip Educatiu del Quatre Cantons.
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