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Estimat/da alumne/a: 
 
Desitgem que estiguis passant un bon estiu. 
 
Encara que et queden molts dies per gaudir de les teves merescudes vacances, volem 
facilitar-te un seguit d’informacions importants per l’ inici del nou curs: 
 

 Si tens matèries pendents per setembre tingues en compte que: les dates i 
hores dels exàmens són al document adjunt, al tauler d’anuncis de secretaria i 
a la pàgina web del centre. Estudia molt!! 

 

 El dia de l’examen has d’entregar la feina d’estiu corresponent. La trobaràs 
penjada al portal del centre: http://web.inslaferreria.cat/ 
 

 Les notes finals s’entregaran el dia 05 de setembre a les 13:00h (alumnes de 4t 
ESO) i el dia 06 de setembre a les 11:00h (1r, 2n, 3r ESO i 1r BTX). Has de ser 
puntual. Les hauràs de recollir a la teva antiga classe de tutoria del curs 17-18. 
 

 La presentació del curs serà dimecres 12 de setembre a les 9:00h (4t ESO), 10h 
(3r ESO) i a les 11h (2n ESO). Els alumnes de Batxillerat faran la presentació del 
curs divendres 14 a les 10:00h. Cal que portis els llibres i el material adequat 
per a prendre apunts. 
 

 Degut als exàmens de setembre, fins el mateix dia d’inici de curs no sabràs a 
quina aula i grup et toca anar. El mateix dia de la presentació t’hauràs de 
buscar a la llista que hi haurà penjada a la porta de cada aula. No pateixis, que 
estarem a la teva disposició per ajudar-te en el que calgui.  
 

 Les aules quedaran distribuïdes de la següent manera: 
 

2ESO A Aula 101 3ESO A Aula 109 

2ESO B Aula 102 3ESO B Aula 110 

2ESO C Aula 103 3ESO C Aula 111 

2ESO D Aula 104 3ESO D Aula 223* 

 

4ESO A Aula 203 1BAT-A Aula 201 

4ESO B Aula 204 1BAT-B Aula 202 

  2BAT Aula música 

 
 
 

 

http://web.inslaferreria.cat/
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 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 Classes 

10 a 10.20h PATI 1 

10.20 a 12.20h Classes 

12.20 a 12.30h PATI 2 

12.30h a 14.30h Classes 

 
 

 La reunió de pares i mares d’inici de curs tindrà lloc dimecres 3 d’octubre a les 
17h. 
 
En referència al calendari escolar 2018-2019, informar-los que enguany contempla els 
següents dies festius: 
 

 24 de setembre (Festa local)  

 12 d’ octubre (Festiu) 

 1 de novembre (Festiu) 

 2 de novembre (Lliure disposició) 

 6 de desembre (Festiu) 

 7 de desembre  (Lliure disposició)  

 8 de desembre (Festiu) 

 4 de març (Lliure disposició) 

 10  de juny (Festa local) 
 

 
 
Ben cordialment, 
Equip Directiu 
 
Montcada i Reixac,  5 de Juliol de 2018 
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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: Recordeu als vostres fills/es que és obligatori validar el títol de transport 
per a evitar multes. 

 


