Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut de Tona

Tona, 3 de juliol 2019
Benvolguts pares i mares,
Us fem arribar diverses informacions referents a l’any acadèmic 2019-2020.
1. L’horari marc del centre serà de 8.00 a 14.45h. Hi haurà dos patis. Us
recordem que les portes es tancaran cinc minuts després de l’hora
d’entrada. Aquells alumnes que arribin tard no podran entrar a l’aula fins a
la següent hora.
2. Començament de curs el dimecres 12 de setembre
ESO
11r ESO
22n ESO
33r ESO
44t ESO

08:00 Presentació del curs, tutors i tutores individuals.

BATXILLERAT
11r Batxillerat

09:00 Presentació del curs, tutors i tutores individuals.

2n Batxillerat

09:30 Presentació del curs, tutors i tutores individuals.

TOTS ELS CURSOS
10:00 Inici de classes normals (ESO i Batxillerat)
És indispensable que tots els alumnes d’ESO portin l’ordinador portàtil
personal el 12 de setembre.
3. Pel que fa als llibres, l’Institut potencia el reciclatge de llibres a ESO. Per
aquest motiu, gràcies a la col·laboració de l’AMPA, tots els alumnes que
hagin abonat la quota corresponent rebran el lot de llibres de text el primer
dia de classe.
4. Cal conservar el rebut del pagament de les quotes tal com s’explica en la
carta informativa de l’AMPA que us adjuntem. En acabar el curs, l’alumne/a
haurà de tornar els llibres en bon estat.
Podeu consultar el llistat de llibres de Batxillerat a la nostra pàgina web:
http://institutdetona.net
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5. Quant a les noves tecnologies, l’Institut potencia l’ús de l’ordinador portàtil
personal a l’aula. És indispensable, doncs, que l’alumne/a tingui un
ordinador portàtil personal, que haurà de fer servir fins a acabar l’ESO. En
el cas del batxillerat, és opcional.
6. El material bàsic que es necessita és l’habitual per al treball escolar i
acadèmic. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO necessiten per realitzar els projectes:
tisores, cola de barra, un regle petit, llapis de colors o retoladors. Per la
matèria d’Educació Visual i Plàstica d’ESO caldrà un quadern de dibuix “basik
DIN A4+” sense requadre de la casa Canson (20 fulls, espiralat).
7. A principi de curs cada professor informa als alumnes del material específic i
de si han de comprar llibretes o no. No cal que comprin agenda perquè el
centre ja els en donarà una quan s’hagin abonat les quotes.
Us adjuntem document amb informació de quotes i formes de pagament.
8. Us recordem els dies de recuperació de batxillerat i d’entrega de notes de la
convocatòria de setembre:

Recuperacions Batxillerat 2 i 3 de setembre
Divendres 6 de setembre a les 12:00 hores: lliurament de notes Batxillerat.
Per a qualsevol dubte, recordeu que podeu consultar la nostra pàgina web:
http://institutdetona.net
Bon estiu a tothom!
L’equip directiu

