Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
INS La Ferreria

Arxiu:
CARTA D´INICI DE CURS

Estimat/da alumne/a:
Desitgem que estiguis passant un bon estiu.
Tot i que et queden, encara, molts dies per gaudir de les teves merescudes vacances,
volem facilitar-te un seguit d’informacions importants per l’ inici del nou curs:
 Recorda que per tal de poder fer un repàs dels continguts curriculars treballats
al llarg del curs, tens disponible a la web del centre un seguit de feines d’estiu
recomanades pels teus professors i professores.


La presentació del curs serà dijous 12 de setembre a les 9:00h (4t ESO, 1r.BAT i
2n.BAT), 10h (3r ESO) i a les 11h (2n ESO). Cal que portis els llibres i el material
adequat per a prendre apunts.

 Les aules quedaran distribuïdes de la següent manera:
2ESO A
2ESO B
2ESO C
2ESO D

Aula 101
Aula 102
Aula 103
Aula 104

3ESO A
3ESO B
3ESO C
3ESO D

Aula 109
Aula 110
Aula 202
Aula 111

4ESO A
4ESO B
4ESO C

Aula 203
Aula 204
Aula Música

1BAT
2BAT-A
2BAT-B

Aula 201
Aula 223
Aula 217



Recorda que el llistat de llibres que necessitaràs el curs vinent el tens penjat a
la web del centre. És imprescindible que no folris ni posis el nom als llibres durant els
primers dies d’ús davant la possibilitat que hi hagués algun error. L’ AMPA cada any
facilita als alumnes l’agenda escolar i la carpeta de separadors, per tant, no cal
que les compreu.



El marc horari d’ ESO i Batxillerat per el curs vinent serà el següent:

8 a 10h
10 a 10.20h
10.20 a 12.20h
12.20 a 12.30h
12.30h a 14.30h

Classes
PATI 1
Classes
PATI 2
Classes
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La reunió de pares i mares d’inici de curs tindrà lloc dimecres 2 d’octubre a les
17h.
En referència al calendari escolar 2019-2020, informar-los que enguany contempla els
següents dies festius:






24 de setembre de 2019 (festa local)
4 de novembre de 2019 (lliure disposició)
24 de febrer de 2020 (lliure disposició)
30 d’abril de 2020 (lliure disposició)
1 de juny de 2020 (festa local)

Finalment, desitjar-vos que acabeu de passar un molt bon estiu! Us esperem a la
Ferreria!
Ben cordialment,
Equip Directiu
Montcada i Reixac, 5 de Juliol de 2019

ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS

-

El servei de bus de la línea 155 tindrà sortides des de Can Cuiàs a les 7:00h,
7.30h i 8.00h del matí.
Recordeu que existeixen diferents tipus d’abonaments per a abaratir el cost
del transport dels vostres fills/es, com ara la targeta T-16 i la T- Jove. Per a
més informació podeu consultar els següents enllaços o la web del nostre
centre:

IMPORTANT: Pares/Mares/Tutors, si us plau, recordeu als vostres fills/es que és
obligatori validar el títol de transport per a evitar multes.
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