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INFORMACIÓ D’INICI DE CURS. 1r d’ESO, 2023-24

Benvolgudes famílies,

Us convoquem a una reunió presencial informativa sobre l’inici de curs, el dijous 29 de juny, a les
19h. A continuació trobareu informació relativa a l’inici de curs, que també es comentarà més
detalladament a la reunió. Tota la informació també serà a la web del centre (www.idc.cat), on també
s’informarà de possibles canvis i informacions de darrera hora.

1. Calendari d’inici del curs 2023-24: l’inici de les classes es farà esglaonat el dia 7 de setembre,
amb l’horari indicat a sota. Faran la primera tutoria i marxaran a casa després (1r d’ESO
acabaran cap a les 11:30).

Dia 7 de setembre:
Presentació a tutoria (entrada esglaonada)

Dia 8 de setembre:
Inici de classes d’ESO
amb horari habitual

Nivell 1r ESO Resta de cursos Tot l’alumnat ESO
Hora 8 h 9 h 8h a 14:30h

2. Grups-classe: Uns dies abans de la presentació es penjarà al taulell del centre el llistat de grups
i l’aula de tutoria (si és possible, també informarem a cada alumne via correu digital).

3. Reunions de famílies al setembre: Farem dues reunions. Una amb totes les famílies, on es
presentaran els tutors i tutores, i una altra individual amb el tutor personal. La primera reunió es
farà el dia 4 de setembre a les 19h.
La segona es farà al matí del dia 5 de setembre ( el dia 4 podreu acordar horari amb el tutor).

4. Llibres de text: Abans de final de curs, a la pàgina web estarà disponible el llistat de llibres de
cada curs. També trobareu les informacions necessàries per si voleu fer la comanda a l’empresa
Iddink.

5. Tria d’optatives de 1r: A finals de juny es publicaran a la web (www.idc.cat) l’oferta d’optatives
per a cada curs: hi trobareu el dossier explicatiu i el full de sol·licitud (per imprimir i lliurar). La
tria d’optatives es farà, com a molt tard, la 1a setmana de juliol, contestant el formulari que
trobareu a la pàgina web. En cas de dubte podreu contactar amb la coordinadora pedagògica pel
matí o bé per e-correu a l’adreça coordpedag@idc.cat. En cas de no fer aquesta tria,
s’assignarà d’ofici l’optativa.

6. AMPA: A la pàgina web trobareu el díptic de presentació i d’inscripció a l’associació i a la reunió
d’inici de curs amb les famílies s’intentarà que vingui un representant de l’AMPA .

7. Pagaments: Tota la informació sobre pagaments la trobareu a la nostra pàgina web a la part
superior dreta "pagaments".Les quotes de material i activitats i sortides s'hauran de pagar en el
moment de la matrícula.

Ens veiem a la reunió de finals de juny, cordialment:

Lourdes Vidal Casas

Coordinadora Pedagògica (coordpedag@idc.cat)



REUNIONS DE FAMÍLIES (resum)

- 29 de Juny (dilluns), 19h, : presentació i organització d’inici de curs (Entrada esglaonada,
llibres, planificació, quotes, AMPA, etc.).

- 4 de setembre (dijous), 19h, Sala Polivalent: reunió de les tutories amb els tutors respectius.

Després de la informació general, les famílies es repartiran per grups i aniran a l’aula
corresponent.

- 5 de setembre (matí). Entrevista personal: tutor/a-família-alumne/a


