Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Institut Vil·la Romana

La Garriga, juliol de 2012

Benvolguts pares i mares,

Us passem un seguit d’informacions importants per al proper curs escolar 2012-2013:
1. Nou Horari :
• L’horari escolar serà en jornada continuada de 8 h a 14,30 del matí. El període
d’esbarjo serà de 30 minuts entre les 11 i les 11,30 h.
2. Calendari 2012-2013:
• Els exàmens de recuperació de setembre seran dels dies 4 i 5. Adjuntem el calendari
i en tot cas també el podeu consultar a la pàgina web i al tauler d’anuncis del centre.. És
imprescindible presentar els deures d’estiu per poder fer els exàmens corresponents.
•

El dimecres 12 de setembre s’iniciarà el curs amb entrevistes individuals entre els
alumnes i els seus nous tutors. L’hora de l’entrevista per a cada alumne/a es podrà
consultar el dia 7 de setembre a partir de les 13h al tauler d’anuncis del centre i a la
pàgina web:
http://www.vromana.cat

•

El dijous dia 13 de setembre a les 8h es farà la presentació del curs i seguidament
s’iniciaran les classes.

•

Períodes de vacances:
•

Vacances de Nadal del 22 de desembre al 7 de gener 2013

•

Vacances Setmana Santa del 23 de març a l’1 d’abril 2013

•

Les classes acabaran el 21 de juny.

•

Els dies
-

de lliure disposició són:
Divendres 02 de Novembre
Divendres 07 de Desembre
Dilluns 11 de Febrer
Divendres 17 de Maig

3. Projecte Educat 2.0:
• Els alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO continuaran, el proper curs, treballant dins del Projecte
educat 2.0 i per això una part dels llibres que utilitzaran seran en format digital. Pel que
fa a l’adquisició de les llicències d’aquests llibres us informarem el mes de
setembre.
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3. Llibres de text:
• Per altra banda, aquest any, tot i continuar amb el Projecte Educat 2.0, es complementarà
el treball d’algunes matèries amb llibres en paper, que com sabeu s’hauran de comprar.
Tot i que ja disposeu de la llista i de com adquirir el llibres també la podeu consultar a la
web de l’ institut i de l’AMPA.

4. Beques:
• Us recordem, també, que hi haurà una convocatòria d’ajuts per a alumnes d’ESO.
Els impresos de sollicitud i les instruccions es comunicaran a partir del setembre
5. Serveis de Cantina i Menjador:
• Com sempre hi haurà servei de Cantina a l’hora d’esbarjo, 11 a 11,30 h.
•

I com a novetat , adaptant-se al nou horari escolar, el Servei de Menjador s’oferirà
cada dia ( de dilluns a divendres en horari de 14,30 a 15,30h ) a aquelles famílies que
els pugui interessar.
Us adjuntem informació del servei de Menjador gestionat per l’AMPA. . Si és el cas, el full
d’inscripció adjunt s’haurà de lliurar el primer dia al tutor

Desitjant-vos que acabeu de passar un bon estiu, aprofitem l’ocasió per a saludar-vos.
Molt atentament,

Eulàlia Paredes Vidiella
Directora
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