CURS 2016/17

Hospital,11 – 08540 Centelles – Tels. 938810261, 938811722
Web: http://www.sagratscorscentelles.cat
E-mail: sagratscors.centelles@gmail.com
http://www.facebook.com/sagratscorscentelles

FULL INFORMATIU
Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos d'alguns aspectes que
caldrà tenir en compte abans d'iniciar el curs 2016/2017
CALENDARI ESCOLAR 16-17
Inici de curs: 12 de setembre de 2016
Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017 (ambdós inclosos)
Vacances de Setmana Santa: del 8 d’abril al 17 d’abril de 2017 (ambdós inclosos)
Final de curs: 21 de juny de 2017
Dies festius de lliure disposició del centre:
-Dilluns, 31 d’octubre de 2016
-Divendres, 9 de desembre de 2016
-Dilluns, 20 de febrer de 2017
-Dimarts, 2 de maig de 2017
-Dilluns, 5 de juny de 2017

HORARI
Educació Infantil
Educació Primària

Educació Secundària
Obligatòria

De dilluns a divendres
Matí de 9 a 13h.
Tarda de 15 a 17h.

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous
Matí de 8:15 a 13:35h.
Tarda de 15 a 17h.
Divendres: Matí de 8:15 a 13:35h.

NOTES
Data de la reunió d’extraescolars: dilluns 5 de setembre a les 20h.

Data de la reunió de menjador: dimarts 6 de setembre a les 20h.

EDUCACIÓ INFANTIL
 A l'edifici del carrer Vapor hi haurà les classes dels nens i nenes
de 3, 4 i 5 anys.
Els alumnes de 3 anys (P3) el dia 12 de setembre començaran les
classes a les 9 del matí i a les 3 de la tarda, però per tal de facilitar
l’accés i adaptació dels infants a l’escola, al llarg dels primers quinze
dies de setembre, les entrades, tant al matí com a la tarda es
flexibilitzen durant la primera mitja hora podent arribar fins a trenta
minuts més tard en funció de les vostres necessitats i les dels
infants.





Tots els alumnes han de portar amb el nom ben marcat:
 La bata de l'escola.
 Una capsa de mocadors de paper.
 Un paquet de tovalloletes.
 Un got de plàstic amb nansa.
 Bata ampla i llarga de pintura sense botons.
 2 Fotografies de l’alumne de mida 10 X 15 (a P3).
 Motxilles de mida mitjana amb cremallera i sense rodes.
 Uns mitjons gruixuts antilliscants per a les activitats de
psicomotricitat, amb el nom visible.
 Cal portar posades bambes amb velcro i xandall els dies que
facin psicomotricitat i expressió corporal. (ja es donaran els
horaris).
 Una muda de recanvi dins una bossa de roba per deixar a la
classe.
 Per als alumnes de P3 que es queden a dinar: un sac de
dormir.
 Goma elàstica a totes les peces de roba que cal penjar al
penjador.

Recordeu que per anar a l’escola cal portar roba còmoda, fàcil
de posar, treure i amb el nom marcat.

 Les reunions de mares i pares de principi de curs les
tindrem al segon pis de les aules d'ESO (C/ Estrangers) a les
9h. del vespre:
Alumnes de P3 (3 anys): dimarts, dia 6 de setembre
Alumnes de P4 (4 anys): dimecres, dia 7 de setembre
Alumnes de P5 (5 anys): dijous, dia 8 de setembre

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 A l'edifici del carrer Vapor hi haurà les classes de Cicle Inicial (1r i 2n) de Primària.
 Els altres cursos de Primària, Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle Superior (5è i 6è) estaran a
l'edifici del carrer Hospital, entrada per la Plaça Mossèn Xandri.
 Els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t han de portar la bata de l'escola, una altra bata
adequada per a les activitats de plàstica i també l'equip de gimnàstica per a
l'educació física (xandall de l'escola, samarreta i calçat esportiu). Els alumnes de 5è
i 6è han de portar la bata només per a les activitats de plàstica i laboratori (poden
aprofitar la bata del curs passat, o bé, si s’ha de comprar, pot ser la blava de
laboratori), i l'equip de gimnàstica de l’escola per a l'educació física.
 Les reunions de mares i pares de principi de curs les tindrem a les aules
d'ESO, entrada pel carrer Estrangers, a les 9h del vespre per a:
CICLE INICIAL (1r i 2n): dimecres, dia 7 de setembre
CICLE MITJÀ (3r i 4t):
dijous, dia 8 de setembre
CICLE SUPERIOR (5è i 6è): dilluns, dia 12 de setembre

Llista del material que hauran de portar els alumnes:
CICLE INICIAL
 Una llibreta gran ratllada
sense espiral (1r)
 Dues llibretes grans
ratllades sense espiral (2n)
 Dues carpetes de plàstic
(no han de ser
arxivadores).
 Una carpeta forta per a
plàstica de mida DIN-A3.
(1r).
 Arxivador de dues anelles
de llom estret (30mm)
amb tapa dura (1r)
 10 separadors de plàstic
gruixut.
 Capsa de plàstic tipus
Tupperware (mida 10 cm.
d’alçada i 20 cm.
d’amplada màxim), amb:
 Una maquineta
 Una goma
 Un llapis (Staedtler HB2)
 Un regle curt (20 cm)
 Tisores bones i sense
punta
 Una capsa de ceres
 Una capsa de colors
 Una capsa de retoladors
 Una capsa de
plastidecors
 Un tub de cola de barra
 3 estoigs no metàl·lics
 2 pinzells, un de prim i
un de gruixut (núm. 4 i
12)

CICLE MITJÀ
 Tres llibretes grans
ratllades sense espiral
 Dues llibretes grans de
quadres sense espiral.
 Llibreta petita de
pentagrama ample per
música
 Carpeta dura amb
separadors (*)
 Estoig complert (no
metàl·lic)
 Regle de 15 cm i un de
30 cm.
 Capsa de ceres,
retoladors,llapis de
colors
 Tisores bones, sense
punta
 Tub de cola de barra
 Arxivador de 2 anelles
de 40 mm amb tapa
dura
 10 separadors de
plàstic
 Flauta de bec soprano
de digitació alemanya.
Marca recomanada:
HONNER.
 Carpeta DIN-A3 per
plàstica.
 Pen drive d’1 o 2GB
 2 portafolis
transparents.

CICLE SUPERIOR
 Una llibreta gran de
quadres per a cada
assignatura sense
espiral.
 Dues llibretes petites de
quadres. Els de 6è poden
utilitzar les del curs
passat
 Llibreta petita de
pentagrama ample per
música
 Carpeta dura amb
separadors
 Carpeta prima amb
gomes (per la motxilla)
 Estoig (no metàl·lic)
amb tot el material
necessari (Tipex no)
 Regle de 15 cm
 Paper vegetal
 Regle de 40 cm, compàs,
escaire, cartabó,
transportador d'angles
 Diccionari d'anglès
(Recomanem Oxford
Pocket Català)
 Flauta de bec soprano de
digitació alemanya.
Marca recomanada:
HONNER.
 Pen drive d’1 o 2 GB
 El material de plàstica
més específic ja es
concretarà a
l’assignatura.

*Es recomana que tot el material estigui marcat amb el nom de l’alumne/a.
*3r de Primària, podeu comprar la carpeta amb separadors personalitzada de l’escola, és opcional.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA





Les classes dels alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t seran les aules que donen al
carrer Hospital (Accés pel C/ Estrangers).
Els nois i noies d’ESO hauran de portar una bata per realitzar les activitats de
plàstica, tecnologia i laboratori, així com roba apropiada per a les activitats
d'esport i educació física.
Les reunions amb pares de principi de curs les tindrem a les aules d'ESO a les 20:30h. del
vespre:
1r d'ESO dijous, 8 de setembre 2n d’ESO dimecres, 7 de setembre
3r d’ESO dijous, 8 de setembre 4t d’ESO dimecres, 7 de setembre

Material que hauran de portar els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO
10 llibretes.
Una carpeta arxivadora.
 Estoig, no metàl·lic,
amb tot el material
necessari.
 Un pendrive de 8 GB
mínim.
 Grapadora.

Fulls DIN A 4.
Auriculars.
 Regle de 40 cm,
compàs, escaire,
cartabó i
transportador
d’angles.
 Caixa d’eines (alçada
màxima 20 cm).









Calculadora científica.
Per 1r, 2n, 3r i 4t
d’ESO (L'escola
recomana: CASIO fx82 MS o similar).
 Ordinador.


*Es recomana que tot el material estigui marcat amb el nom de l’alumne/a.

NOTES ESO
Tots els altres materials més específics pel treball de les diferents
matèries caldrà esperar a les orientacions que donaran els mestres a
inicis de cadascuna d’elles.
Es recomana que les llibretes grans i petites siguin sense espiral.
Aquest curs es proporcionarà gratuïtament una agenda a tots els
alumnes d'ESO.
La guia de l’estudiant 16-17 es farà arribar en format digital a
tots els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria durant el
més de juliol. L’elecció de les matèries optatives es farà
mitjançant un formulari digital, que s’haurà d’enviar abans del
dia 2 de setembre.
Amb la intenció de millorar la comunicació entre els membres de la
comunitat educativa, us convidem a totes les famílies que feu el
seguiment de les vivències del dia a dia i de les informacions de l’escola
a través de la nostra web, facebook i newsletter.

US DESITGEM A TOTS UN BON ESTIU
Fins aviat!
Centelles, juny de 2016

El Claustre de Professors

