Inici de curs i
tria d’Assignatures alternatives
Curs 2017-18
Aquesta informació també està disponible a
www.terresdeponent.cat
Benvolguts pares i mares,
El dijous 14 de setembre, començarà un nou curs escolar i, per tant, us volem fer arribar
algunes informacions del vostre interès.

El primer dia els alumnes s’incorporaran al centre de forma esglaonada (tots els alumnes
que vinguin en transport escolar podran entrar a les 8 del matí i s’aniran incorporant a les
classes quan sigui el moment):
-

1r d’ESO: a les 9 del matí.

-

2n d’ESO: a les 10 del matí

-

3r i 4t d’ESO: a les 11:30 del matí.

-

Batxillerat: a les 12:30 del matí

Per informar-vos de les particularitats del curs acadèmic i, en general, del funcionament del
centre us convoquem a les reunions explicatives que es realitzaran segons el següent
calendari:
-

1r d’ESO: dijous dia 7 de setembre a les 8 del vespre.

-

2n d’ESO: dijous dia 7 de setembre a les 9 del vespre.

-

3r d’ESO: dimarts 26 de setembre a les 8 del vespre.

-

4t d’ESO: dimarts 26 de setembre a les 9 del vespre.

-

1r i 2n de BATX: dimarts 3 d’octubre a les 8 del vespre.

L'alumnat que ha de cursar 2n i 3r d'ESO ha de portar la corresponent tria d'optatives. La trobareu a
continuació.
Estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta.

Tria d’optatives 2n ESO Curs 2017-18

Curs: 2 ESO

ALUMNE:

Els alumnes han d’escollir una optativa.
IMPORTANT: si l’opció és francès, tindrà continuïtat a 3r i 4t.

Tria una de les següents opcions :
(2 hores setmanals)
Optativa d’anglès (quadrimestral, en grup reduït)
Optativa de robòtica (quadrimestral, en grup reduït)

Francès (tot l’any)

-

Recordeu que cal entregar aquesta tria els dies 1 i 4 de setembre a
Consergeria.

-

Si el vostre fill/a no està segur/a de passar de curs que faci la tria per si de
cas.

-

Abans de comprar el llibre de francès comproveu-ne l’assignació a secretaria
del centre.

Signatura del pare/mare/tutor

Tria d’optatives 3r ESO Curs 2017-18

Curs: 3 ESO

ALUMNE:

Per poder fer una distribució equilibrada de les assignatures cal que establiu un
ordre de preferència. Poseu un 1 a la que trieu en primera opció, un 2 a la següent,
un 3 a la tercera i un 4 a l’última.
És important que feu correctament la tria. A l’hora de fer l’assignació es tindrà en
compte l’ordre d’entrega.

Escolliu una de les següents opcions:
Francès (anual)
AQUESTA TRIA JA ESTÀ FETA I ELS ALUMNES QUE LA FAN
NO HAN DE TRIAR CAP ALTRA COSA

Biblioteca (anual)
Assignatures
optatives
(anuals)

Mediació (anual)
Emprenedoria (anual)
Cultura Clàssica (anual)
Escola Verda (anual)

-

Recordeu que cal entregar aquesta tria els dies 1 i 4 de setembre a
Consergeria.

-

Si el vostre fill/a no està segur/a de passar de curs que faci la tria per si de
cas.

Signatura del pare/mare/tutor

