
 

 

Benvolguts, 
 
Us fem arribar la circular que exposa alguns detalls del curs 2018-2019: 
 
Començament de curs 
Seguint el calendari establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’inici 
de curs és el dia 12 de setembre, a les 8’15h del matí. 
 
Horaris 
Les classes comencen a les 8’15 del matí i acaben a les 13’35. L’horari de les tardes és de 15’00 a 17’00 
hores. Els dimecres i els divendres a la tarda, no hi ha classe.   
 
Biblioteca 
Durant el curs escolar, els alumnes poden fer ús de la biblioteca de l’escola en l’espai horari de 5 a 2/4 
de 7 de la tarda. Si es demana, també es pot treballar a la biblioteca de l’escola els dimecres de 3 a 5.  
 
Llibres de text 
Totes les famílies que vàreu fer la comanda de llibres de text i llicències digitals, els trobareu a l’aula 
el primer dia de classe, juntament amb l’agenda escolar.   
 
Material 
Els professors, aconsellem que enlloc de comprar una llibreta individual per a cada matèria, els 
alumnes disposin d'un sistema de classificació de fulls amb separadors (carpeta amb anelles). Pensem 
que és un bon sistema ja que és molt més sostenible, reduïm el pes de les maletes i el volum en els 
calaixos i facilita la presa d'apunts i el seu emmagatzematge. 
Això és només un consell, si l'alumne o la família pensa que pot anar més bé utilitzar llibretes no hi ha cap problema 
perquè ho faci. 

Per anglès i castellà  és necessari però,  una carpeta amb fundes de plàstic.  
Calculadora científica CASIO (Aconsellem el model fx-82SPXII Iberia) 
 
Proves extraordinàries 
Les proves extraordinàries pels alumnes amb alguna matèria suspesa seran el dia 4 i 5 de setembre. 
Recordeu que l’horari de cada prova i la feina que cal lliurar, us la vàrem donar juntament amb el 
butlletí de notes de finals de curs. 
 
 
 
Ordinadors 



 

 

Seguint el mateix criteri que en el curs anterior, els alumnes utilitzaran els ordinadors chrome a 
l’escola. Es cobrarà la quota de rènting pel setembre. El cost, que inclou l’assegurança, estarà entre els 
115 i els 120€/any. 
 
Activitats extraescolars 
Des del mes de juny que a la web de l’escola, hi ha la informació i el formulari d’inascripció. El termini 
d’inscripció és el mes de setembre, per començar a la primera setmana d’octubre. És preferible, per 
previsió, fer la inscripció com més abans millor.  
 
Serveis i preus 
Trobareu tota la informació dels costos a la web de l’escola, dins l’apartat de serveis, segons aprovació 
del Consell Escolar. 
 
A tots, unes bones i profitoses vacances d’estiu.  
 
Per qualsevol consulta, l’escola obrirà a partir del 28 d’agost (de 8’30 a 13’30 del matí).  A partir de 
l’1 de setembre, matí i tarda. També us podeu adreçar al correu de l’escola escorialvic@vedruna.cat 
 
 
 
Cordialment, 
L’Equip de Direcció 

 
 


