4 de juliol de 2022

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Qüestions pràctiques per al curs vinent, 2022-2023
Inici de curs, horari del primer dia (matinal, com cada dimecres)
dimecres 7 de setembre
curs

Accés

entrada

sortida

1r d’ESO

c/Dos de maig

8:10 h

13:20

2n d’ESO

C/Mallorca

8:10 h

13:20

3r d’ESO

c/Dos de maig

8:00 h

13:10

4t d’ESO

C/Mallorca

8:00 h

13:10

L’alumnat usuari del servei de menjador sortirà després de dinar, a les 14 h

Reunió d'inici de curs, de les famílies amb els tutors
dimecres 21 de setembre, reunió presencial
1r,2n, 3r i 4t d’ESO

18:30 h

Horari escolar de setembre a juny
1r d’ESO
➔ accés carrer Dos de Maig
2n d’ESO
➔ accés carrer Mallorca
3r d’ESO
➔ accés carrer Dos de Maig
4t d’ESO
➔ accés carrer Mallorca

Matí: de 8:10 a 13:20 h
Tarda: de 14:40 a 16:40 h
Dimecres tarda no hi ha classe (hi ha oferta
d’extraescolars)
Hora sortida divendres tarda: 15:40 h
Matí: de 8:00 a 13:10 h
Tarda: de 14:30 a 16:30 h
Dimecres tarda no hi ha classe (hi ha oferta
d’extraescolars)
Hora sortida divendres tarda: 15:30 h
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Material didàctic
Llibres de text

Convé entrar a botiga virtual i adquirir les llicències digitals i quaderns
de cultura religiosa mitjançant la plataforma Clickedu de l’escola. A
l’apartat del curs 2022-23 de la pàgina web, dins la botiga virtual, hi
trobareu l’explicació de com comprar i fer el pagament. La botiga virtual
estarà oberta fins al 17 de juliol.
Donat que l’escola té un programa de reutilització de llibres, els repartim
a inici de curs a les aules i cal retornar-los en acabar el curs. La quota
de reutilització es cobrarà per rebut al mensualment. Inclou també els
llibres de lectura (3 per trimestre).
Per als nous alumnes matriculats i per a les matèries optatives es
tornarà a obrir la botiga virtual al setembre. La tria d’optatives es farà la
primera setmana de curs i rebreu l’avís de compra de materials si
s’escau.

Equipació
d’Educació
Física

Podeu adquirir l’equipació esportiva de l’escola a la botiga virtual.
Trobareu l’enllaç a la pantalla inicial de la vostra sessió com a pares, a
la plataforma Clickedu. Els alumnes de 3r i 4t, com ja és habitual, faran
l’Educació Física al poliesportiu “Sagrada Família”, que es compromet a
seguir les mesures que garanteixen la seguretat de l’activitat.

Bata
per al Per a les activitats de laboratori (de 1r, 2n i 3r d’ESO) cada alumne cal
laboratori (1r, que porti la seva bata (pot ser del model que vulguin i del color que
2n i 3r d’ESO)
vulguin, no és obligatori que sigui blanca).
Activitats extraescolars
El 3 d’octubre comencen les activitats extraescolars.
L’oferta d’activitats, els horaris i preus els trobareu a la pàgina web de l’escola. Les
inscripcions ja s’han tancat, però podeu consultar si encara hi ha places disponibles a
l’adreça administració@vedrunaimmaculada.cat

Quotes previstes pel curs vinent
Les quotes pel curs que ve es presentaran i aprovaran al Consell Escolar que es portarà a
terme durant el mes de juliol i rebreu un correu electrònic explicatiu amb la informació
actualitzada, com fem cada curs. També les trobareu publicades al web abans del dia 1 de
setembre a l’apartat de curs 2022-2023.
Desitgem que passeu unes bones vacances tot gaudint del temps de lleure amb la
família. Bon estiu!
L’Equip Directiu
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