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Inici de curs 2018-2019 

 
 

DIMECRES 12 DE SETEMBRE: PER A ESO 

 
 1r ESO — 2n ESO — 3r ESO — 4t ESO 

L’alumnat d’ESO arriba el primer dia a les 08:45 h i entra directament al pati. A l’hora que 
s’estipula en el quadre adjunt, l’alumnat d’ESO entrarà a la Sala d’Actes on hi haurà l’acte de 
benvinguda al nou curs escolar per part de l’Equip Directiu, la presentació del professorat tutor 
i la lectura de la distribució de l’alumnat per cursos. A continuació, l’alumnat anirà a les aules i 
el professorat tutor, amb la col·laboració d’un segon professor/ra (tutor personal) s’encarregarà 
de particularitzar les especificitats del nou curs, fins a les 13:50, amb el temps d’esbarjo 
corresponent. 
 
TOT l’alumnat d’ESO ha de portar l’ordinador personal per tal de comprovar tots els 
accessos al programari habitual i introduir correctament totes les contrasenyes (ALEXIA, 
Moodle, Xarxa Institut, etc). A més haurà de portar:  

• la carpeta amb fulls,  

• l’estoig 

• l’agenda personal. 
 

Nivell 
Horari 

acollida 
Lloc Esbarjo Tutoria 

1r ESO 08:45 Sala d’actes i després a les aules fins a 11:30 11:30 a 12:00 12:00 a 13:50 

2n ESO 09:30 Sala d’actes i després a les aules fins a 11:30 11:30 a 12:00 12:00 a 13:50 

3r ESO 09:55 Sala d’actes i després a les aules fins a 11:30 11:30 a 12:00 12:00 a 13:50 

4t ESO 10:20 Sala d’actes i després a les aules fins a 11:30 11:30 a 12:00 12:00 a 13:50 

 
 
 

DIJOUS 13 DE SETEMBRE: PER A ESO 

 
 1r ESO — 2n ESO 

L’alumnat de 1r ESO i 2n ESO realitza la sortida a peu a Calvinyà. Cal portar:  

• roba i calçat còmode per caminar, 

• esmorzar i aigua,  

• crema solar o impermeable. 
 
 3r ESO — 4t ESO 

L’alumnat de 3r ESO i 4t ESO realitza l’horari normal. 
 
 
 

DIVENDRES 14 DE SETEMBRE: PER A ESO 

 
 1r ESO — 2n ESO 

L’alumnat de 1r ESO i 2n ESO realitza l’horari normal. 
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Inici de curs 2018-2019 

 
 

DIVENDRES 14 DE SETEMBRE: PER A BTX, CFM, CFS I CAS 

 
TOT l’alumnat de BTX, CFM (matí), CFM (tarda) i CFS ha de portar l’ordinador personal 
per tal de comprovar tots els accessos al programari habitual i introduir correctament totes les 
contrasenyes (ALEXIA, Moodle, Xarxa Institut, etc) 

 
 
 1r BTX — 2n BTX — CFM «SMX» 1r — CFM « GAD» 1r — CFM «CAI+APD» 1r 

L’alumnat iniciarà el nou curs escolar a partir de la proposta d’horari del quadre de més avall. 
 
Per a BTX, la jornada d’acollida acabarà a les 11:30: a partir de les 12:00 hi haurà classe normal, 
fins a les 14:45 

 

Nivell 
Horari 

acollida 
Lloc Esbarjo Classe 

1r BTX 08:45 Sala d’actes i després a les aules 11:30 a 12:00 12:00 a 14:50 

2n BTX 09:15 Directament a l’aula 11:30 a 12:00 12:00 a 14:50 

 
Per a CFM, la jornada d’acollida acabarà a les 13:50 (NO hi haurà, per tant, classe de 13:50 a 
14:45). 

 

Nivell 
Horari 

acollida 
Lloc Esbarjo Tutoria 

CFM «SMX» 1r 09:15 Sala d’actes i després a les aules 11:30 a 12:00 12:00 a 13:50 

CFM «GAD» 1r 09:15 Sala d’actes i després a les aules 11:30 a 12:00 12:00 a 13:50 

CFM «CAI+APD» 1r 09:15 Sala d’actes i després a les aules 11:30 a 12:00 12:00 a 13:50 

 
 
 CFM «SMX» 2n — CFM « GAD» 2n — «SMX +GAD» 3r — «CAI+APD» 2n — CAS 

 CFS «ASIX» 1r — «DAM» 2n — CFS «EDI» 1r i 2n 

L’alumnat iniciarà el nou curs escolar a partir de la proposta d’horari del quadre de més avall. 
La jornada d’acollida acabarà a les 19:40 (NO hi haurà, per tant, classe a partir de 19:40). 

 

Nivell 
Horari 

acollida 
Lloc Esbarjo Tutoria 

CFM «CAI+APD» 2n 15:30 Sala d’actes i després a les aules sense esbarjo fins a les 19:40 

CFM «SMX» 2n 15:30 Sala d’actes i després a les aules sense esbarjo fins a les 19:40 

CFM «GAD» 2n 15:30 Sala d’actes i després a les aules sense esbarjo fins a les 19:40 

CFM «SMX+GAD» 3r 15:30 Sala d’actes i després a les aules sense esbarjo fins a les 19:40 

CAS 18:00 Directament a l’aula C007 sense esbarjo fins a les 19:40 

CFS «ASIX» 1r 16:25 Sala d’actes i després a les aules sense esbarjo fins a les 19:40 

CFS «DAM» 2n 16:25 Sala d’actes i després a les aules sense esbarjo fins a les 19:40 

CFS «EDI» 1r i 2n 16:25 Sala d’actes i després a les aules sense esbarjo fins a les 19:40 
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Reunions d’inici de curs amb les famílies  
• dilluns 24 de setembre (S1-S2), a les 20:30; 
• dimarts 25 de setembre (S3-S4), a les 20:30 
• dilluns 1 d’octubre (BTX), a les 20:30 
• dimarts 2 d’octubre (CFM, CFS, i CAS), a les 20:30 

  

 

Canvi d’itineraris – modalitat – matèries (BTX):  
• SOL·LICITUDS: del 17 de setembre al 24 de setembre. 
• RESOLUCIONS: 26 de setembre 

  

 

Convalidacions – Exempcions – Anul·lacions matrícula (FP) [2a tanda]:  
• SOL·LICITUDS, del 17 de setembre al 28 de setembre.  
• RESOLUCIONS, 5 d'octubre 

  

 

Convalidacions Música – Esport (ESO-BTX):  
• SOL·LICITUDS, del 17 de setembre al 24 de setembre.  
• RESOLUCIONS, 26 de setembre 

 
 


