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CIRCULAR DE COMENÇAMENT DE CURS.CURS 201

 DIMECRES 12 DE SETEMBRE, TUTORIA INICIAL

- A les 9 del matí, comença la tutoria inicial 

classes a l’entrada dels dos edificis.

o De 09:00 a 10:00 h

alguna llibreta per apuntar l´horari i estoig. En aquesta tutoria es donarà l’horari del curs, 

la llista de material de treball, les informacions necessàries de començament de curs

o Als alumnes de 2n i 3r d’ESO se’ls donarà 
degudament emplenat a l’endemà al tutor/a.

DIJOUS 13 DE SETEMBRE, COMENÇAMENT DE LES CLASSES

- Començament de les classes (

- Lliurament del FULL D’OPTATIVES (2n i 3r ESO), AL TUTOR

- Al llarg del matí, els alumnes, acompanyats pel tutor/a passaran per la Sala Mil·lenari per tal de 

recollir els llibres text de reutilització de l’Ajuntament.

DIVENDRES 14 DE SETEMBRE, TUTORIA INICIAL

- A les 11:30 h, comença la tutoria inicial de Bat

- Es penjaran les llistes de classes a l’entrada dels dos edificis.
o D'11:30 a 12:30 h. Els alumnes de 

alguna llibreta per apuntar l´horari i estoig. En aquesta tutoria es donarà l’horari 

la llista de material de treball

o De 15:00 a 16:00 hores

DILLUNS 17 DE SETEMBRE, COMENÇAMENT DE LES CLASSES DE BATXILLERAT, 

- Començament de les classes 

* 8:00 h: ESO, Batxillerat, CFGM

Reunions d’inici de curs amb els tutors:

DIMARTS 25 DE SETEMBRE: 

Reunió de pares de 1r i 2n d’ESO. A les 

l’edifici de baix a les classes dels seus fills

seu tutor/a respectius. 

DIJOUS 27 DE SETEMBRE: 

Reunió de pares de 1r i 2n de BATXILLERAT i CICLES 

FORMATIUS. A les 19 h. a les classes respectives, 

amb el seu tutor/a. 

A LA WEB DEL CENTRE (www.inscamidemar.cat

• Les dates de recollida i ll

reutilització de llibres. 

• El calendari de la venda de llibres de segona mà

• El calendari de venda de llibres de text nous, quadernets i llibres de lectura

• La llista dels llibres de text del 

• L’horari d’exàmens de l’avaluació extraordinària de setembre

• Les feines d’estiu dels alumnes d’ESO que han de recuperar alguna matèria a setembre.

En nom de l’Equip Directiu, aprofitem 

Manel Ramos Nofuentes 

 

Director de l’institut Camí de Mar

Calafell      Tlf. 977 695 711 

 

CIRCULAR DE COMENÇAMENT DE CURS.CURS 2018-20

12 DE SETEMBRE, TUTORIA INICIAL D’ESO: 

, comença la tutoria inicial per tots els cursos de l’ESO. Es penjaran les 

classes a l’entrada dels dos edificis. 

0 h. Els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO, només han de portar carpeta, 

per apuntar l´horari i estoig. En aquesta tutoria es donarà l’horari del curs, 

la llista de material de treball, les informacions necessàries de començament de curs

ls alumnes de 2n i 3r d’ESO se’ls donarà el full d’optatives que hauran 
ament emplenat a l’endemà al tutor/a. 

DIJOUS 13 DE SETEMBRE, COMENÇAMENT DE LES CLASSES D’ESO: 

Començament de les classes (8:00 h) segons l’horari lliurat el dia anterior. 

Lliurament del FULL D’OPTATIVES (2n i 3r ESO), AL TUTOR/A. 

umnes, acompanyats pel tutor/a passaran per la Sala Mil·lenari per tal de 

recollir els llibres text de reutilització de l’Ajuntament. 

DE SETEMBRE, TUTORIA INICIAL DE BATXILLERAT, CFGM i CFGS: 

, comença la tutoria inicial de Batxillerat i CFGM. 

Es penjaran les llistes de classes a l’entrada dels dos edificis. 
. Els alumnes de Batxillerat i CFGM, només han de portar carpeta, 

per apuntar l´horari i estoig. En aquesta tutoria es donarà l’horari 

la llista de material de treball i les informacions necessàries de començament de curs. 

15:00 a 16:00 hores. Es realitza la tutoria inicial de CFGS. 

COMENÇAMENT DE LES CLASSES DE BATXILLERAT, CFGM I CFGS

de les classes segons l’horari lliurat el dia anterior. 

ESO, Batxillerat, CFGM  * 15:00 h: CFGS 

Reunions d’inici de curs amb els tutors: 

Reunió de pares de 1r i 2n d’ESO. A les 19 h. a 

lasses dels seus fills/es amb el 

DIMECRES 26 DE SETEMBRE: 

Reunió de pares de 3r i 4t d’ESO. A les 

l’edifici de dalt a les classes dels seus fills

seu tutor/a respectius. 

1r i 2n de BATXILLERAT i CICLES 

a les classes respectives, 

 

www.inscamidemar.cat) ES POT CONSULTAR LES SEGÜENTS DADES:

dates de recollida i lliurament dels llibres de text del curs 2018

calendari de la venda de llibres de segona mà. 

calendari de venda de llibres de text nous, quadernets i llibres de lectura

llista dels llibres de text del curs 2018-19 (a partir de l’2 de juliol). 

L’horari d’exàmens de l’avaluació extraordinària de setembre d’ESO i 1r de batxillerat.

Les feines d’estiu dels alumnes d’ESO que han de recuperar alguna matèria a setembre.

En nom de l’Equip Directiu, aprofitem l’avinentesa per desitjar-los un  BON ESTIU 

itut Camí de Mar    Calafell, 26 de juny de 201

 

2019 

. Es penjaran les llistes de 

només han de portar carpeta, 

per apuntar l´horari i estoig. En aquesta tutoria es donarà l’horari del curs, 

la llista de material de treball, les informacions necessàries de començament de curs.  

que hauran de tornar 

umnes, acompanyats pel tutor/a passaran per la Sala Mil·lenari per tal de 

, només han de portar carpeta, 

per apuntar l´horari i estoig. En aquesta tutoria es donarà l’horari del curs, 

les informacions necessàries de començament de curs.  

CFGM I CFGS: 

 

Reunió de pares de 3r i 4t d’ESO. A les 19 h. a 

l’edifici de dalt a les classes dels seus fills/es amb el 

) ES POT CONSULTAR LES SEGÜENTS DADES: 

8-19 del projecte de 

calendari de venda de llibres de text nous, quadernets i llibres de lectura. 

d’ESO i 1r de batxillerat. 

Les feines d’estiu dels alumnes d’ESO que han de recuperar alguna matèria a setembre. 

de juny de 2018 


