INFORMACIÓ GENERAL CURS 2015-2016
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Benvolguts pares i mares,
Ens complau adreçar-nos a vostès per fer-los arribar la informació general del proper
curs escolar 2015/2016.
Voldríem donar la benvinguda als nous alumnes i agrair a les famílies haver-nos confiat
l’educació dels seus fills.
És convenient que conservin aquest document ja que els serà útil en tot moment.
• DOCUMENTACIÓ
Tots els/les alumnes hauran de lliurar 1 fotografia de carnet (amb el nom i el curs al
darrera) al/a la seu/va tutor/a, durant la segona quinzena de setembre.
• CALENDARI ESCOLAR
Calendari oficial:
El curs començarà el dilluns 14 de setembre de 2015 a les 9h i finalitzarà el dimarts 21
de juny de 2016.
Vacances escolars:
Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2015 al 8 de gener de 2016, ambdós
inclosos.
Setmana Santa: del 19 de març al 28 de març de 2016, ambdós inclosos.
Dies festius:
• Dilluns 12 d’octubre de 2015 (dia de la Hispanitat).
• Dilluns 2 de novembre de 2015 (Castanyada, dia de lliure disposició)
• Dilluns 7 de desembre de 2015 (dia de lliure disposició)
• Divendres 8 de gener de 2016 (dia de lliure disposició)
• Dilluns 8 de febrer de 2016 (Carnestoltes, dia de lliure disposició)
• Divendres 15 d’abril de 2016 (dia de lliure disposició)
• Divendres 6 de maig de 2016 (L’Ascensió, festa local)
• Dilluns 16 de maig de 2016 (Segona Pasqua)
Calendari de la reunió informativa d’inici de curs als pares:
Ed. SECUNDÀRIA
De 1r a 4t d’ESO
•

•

DIA
9 de setembre a les 18.30h.

EXAMENS RECUPERACIÓ SETEMBRE
Horari

Dimecres 2

Dijous 3

Divendres 4

9,00 a 10,30

CATALÀ

SOCIALS

EF/ EVP/ MÚSICA

10,30 a 12'00

CASTELLÀ

MATEMÀTIQUES

TECNOLOGIA

12’00 a 13'30

ANGLÈS

NATURALS

HORARI ESCOLAR
CURS

1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

HORARI MATI

Dilluns de 8.30 a 13.30 h. 1r i 2n
Dimecres de 8.30 a 13.30 h. 3r i 4t
Els altres dies de 8 a 13.30 h.

HORARI TARDA
de dilluns a dijous
de15.15 a 17.15 h.
divendres no hi ha classe

•

LLIBRES DE TEXT

Els llistats dels llibres estaran exposats als taulells d’anuncis de l’escola i a la nostra
pàgina web.
Per aquest curs la venda de llibres es farà a la llibreria Abacus, situada a Granollers, C/
Pompeu Fabra, número 5. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 10 a
14 i de 16.30 a 20.30 i dissabtes de 10 a 14 i de 17 a 21 h.
Els llibres es podran comprar del 15 de juliol fins a finals de setembre. Adjunt a aquesta
circular trobaran un val de 5€ de descompte per compres superiors a 30€ en material
escolar.
En el moment de fer la compra cal que s’identifiquin com alumne/a d’Educem ja que
tenen els llibres reservats per al nostre alumnat.
Les famílies col·laboradores amb l’ Associació Pedagògica, que estiguin interessades en
la reutilització de llibres de text, han d’haver omplert el document d’adhesió. Aquest
proper curs, però, degut a un canvi de la Llei actual, només es podran reutilitzar els
llibres de 2n i 4t d’ESO i alguns de lectura de 1r i 3r d’ESO.
•

MATERIAL DIVERS

Agenda escolar: Els alumnes utilitzaran l’agenda escolar de l’escola, que s’adquirirà a
l’inici de curs a secretaria. Als membres col·laboradors se’ls hi entregarà gratuïtament.
Material de classe: El material necessari per realitzar tots els treballs de classe cal que
es porti en un estoig tipus bossa (no metàl·lic).
Bata de Tecnologia: És obligatori portar la bata a les classes de tecnologia. En cas de
no portar-la no es realitzarà l’activitat pràctica. Podran adquirir-la a la mateixa escola.
Equipament esportiu: Per realitzar Educació Física els/les alumnes han de portar
obligatòriament el xandall, la samarreta i els pantalons curts de l’Escola i calçat
adequat. Totes les peces han d’estar marcades amb el nom i cognoms. En cas de no
portar el material adequat no es realitzarà l’activitat pràctica.
El xandall, la samarreta i els pantalons curts es poden adquirir a la botiga Marga (c.
Alfons IV núm 10-12) i a Benito Espots (c. Anselm Clavé, 51-55) on seguiran tenint el
model que es duia fins ara.
Taquilles: Les famílies col·laboradores amb l’ Associació Pedagògica, i que estiguin
interessades, podran disposar d’una taquilla on poder desar el material escolar i no haver
de portar-lo a la motxilla durant tota la jornada lectiva. Podrà fer-se ús de forma individual
o amb parella. En cas d’estar interessat passar per secretaria que n’informarà de la
normativa i les condicions d’ús.
•

ENTREVISTES

Entrevistes amb el/la tutor/a.
Cada tutor/a establirà un calendari d’entrevistes amb els/les pares/mares. El dia i hora es
comunicarà a la reunió de començament de curs. Es prega concertar l’hora abans de
l’entrevista per mitjà de l’agenda escolar.
L’assistència és obligatòria i necessària per al bon seguiment de l’aprenentatge de
l’alumne/a.
Entrevista amb l’Equip Directiu
La direcció i coordinació del centre atendran dubtes, aclariments i facilitaran la informació
necessària que necessitin.

•
-

•

SERVEIS ESCOLARS
MENJADOR : L’escola disposa de servei de menjador escolar.
SECRETARIA: L’horari d’atenció és:
de 8:00 h. a les 13:30 h.
de 15:00 h. a les 18:00 h.
Els migdies la secretaria romandrà tancada de 13:30 a 14:50 h.
EXTRAESCOLARS: Idioma Xinès (consultar horaris a secretaria)
PUNTUALITAT I ABSÈNCIES

És obligatori respectar les hores d’entrada i sortida del centre. La puntualitat facilita
l’organització i el treball de classe.
En cas d’absència, retard i/o sortida cal comunicar-ho al centre, a primera hora, per
telèfon, agenda o correu electrònic.
•

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA

Les aportacions voluntàries de l’Associació Pedagògica d’EDUCEM cobreixen la
insuficiència del concert i van dirigides a acomplir un Projecte Educatiu que ens defineix
com Escola i aporten al nostre centre els recursos humans i materials necessaris per tirar
endavant un ideari que tota la Comunitat Educativa comparteix i porta a terme amb la
millor de les il·lusions.
Aquestes aportacions resulten imprescindibles per a l’adequació de la nostra Escola a
les exigències constants de la societat que ens està tocant viure. Volem que siguin
conscients que aquestes reverteixen única i exclusivament en l’educació del que és més
important per a tots: els seus fills.
•

OBSERVACIONS IMPORTANTS

1. L’escola no dispensa cap tipus de medicament. En cas que el seu/ la seva fill/a hagi
de prendre un medicament a l’escola, cal que el porti juntament amb l’autorització
dels pares, l’horari i la dosi.
2. És important l’assistència dels pares a les reunions informatives.
3. Les sortides i excursions pedagògiques programades durant el curs són obligatòries
ja que tenen la consideració de classe lectiva.
4. El centre ha establert unes normes de convivència que cal respectar i complir.
Aquesta normativa s’inclou en l’agenda dels alumnes. Cal retornar signada la butlleta
a principi de curs.
5. Cal que informin a la secretaria de l’escola sobre qualsevol canvi en les seves dades
personals o professionals, bancàries, com també dels números de telèfon (fix i mòbil)
i mail.
Restant a la seva disposició, agraïm la seva confiança i col·laboració per a aquest
proper curs 2015-2016.
Atentament,

Anna Comas i Duran
Directora
Granollers, juny de 2015
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