INS MIQUEL BIADA
INFORMACIÓ
Curs 2017-2018
(alumnes 4t PS ESO curs 2016-2017)

INFORMACIONS D’INTERÈS.
A continuació trobareu un recull de dates molt importants a tenir en
compte. Us preguem que no les oblideu!
 Els exàmens de setembre tindran lloc els dies 1 i 4 de setembre de
2017, segons horari que trobareu en aquest mateix llibret.
 La data d’entrega de notes pels alumnes que hagin de recuperar alguna
matèria, serà el 7 de setembre a les 9:00h.

INTERCANVI DE LLIBRES.
Igual que cursos anteriors, continuarem amb el projecte d’intercanvi de llibres
de text entre l’alumnat de la nostra escola. La nostra intenció és,
exclusivament, la d’oferir un servei a la comunitat educativa del centre.
Hem preparar un espai al nostre Moodle, al qual es podrà accedir des de la
nostra web, per poder fer efectiva la compravenda de llibres de text de segona
mà a tots els alumnes que vulguin gaudir d’aquest servei.

FEINES D’ESTIU I EXÀMENS DE SETEMBRE
Haureu de lliurar al setembre les tasques que des de les diferents matèries us han
demanat. Aquests dossiers se us han donat juntament amb els butlletins de notes i
aquest quadernet.
Àmbits
Lingüístic (Castellà)
Lingüístic (Català)
Lingüístic (Anglès)
Social (Ciències Socials)
Orientació

Criteris
Presentació dels treballs que es lliure el dia de les notes al
juny. Prova amb un dictat al setembre.
Presentació dels treballs que es lliure el dia de les notes al
juny. Prova amb un dictat al setembre.
Prova escrita al setembre.
Presentació de treballs.
Presentació de les activitats.

Els dies de lliurament seran els que determina la següent graella:
Divendres
1 de setembre de 2017
Aula 003

Dilluns,
4 de setembre de 2017
Aula 003

De 8 a 9

Educació Física

Llatí

De 9 a 10

Educació Física

Castellà

De 10 a 11

Biologia i Geologia

Anglès

D’11 a 12

Física i Química

Música

De 12 a 13

Matemàtiques

Català

De 13 a 14

Ciències Socials
Francès – aula 007
Visual i Plàstica – aula 303
Cultura i valors – aula 008

Tecnologia

CONSELLS D’ESTIU.
Per passar unes bones vacances i no oblidar tot el que heu après aquest curs
us recomanem:


Llegiu, allò que us agradi, en català, en castellà, en anglès, en
francès, en la vostra llengua aquells que en parleu de diferents, però
llegiu,

la

lectura

sempre

enriqueix.

A

la

web

del

centre

(www.biada.org botó Biblioteca) trobareu els suggeriments de la
nostra bibliotecària.


No abuseu de l’ordinador, de la PSP i dels jocs, del mòbil i de la
televisió.



Si viatgeu fora, sigueu curiosos i procureu conèixer bé el lloc on
aneu, la seva gent i els seus costums.



Gaudiu del sol, de la natura, dels amics i de la família.

BONES VACANCES A TOTHOM!!!!
ENS VEIEM AL SETEMBRE!!!
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