
  

Terrassa, 18 de juliol 2019 
 
 
Benvolguda família, 
 
Ens adrecem a vosaltres per informar-vos d’algunes qüestions que de ben segur són             
del vostre interès, cara el curs 2019-2020.  
 
CALENDARI ESCOLAR 
 
El dijous 12 de setembre, a les 8 del matí, s’iniciarà el curs escolar 2019-20 per als                 
alumnes d’ESO i Batxillerat. 
 
Els nois i noies que començaran 1r d’ESO hauran de venir a la reunió de presentació de                 
curs, el dimarts 10 de setembre, a les 10.00 del matí. 
Els alumnes nous d’altres cursos d’ESO han de venir també el dimarts 10 de setembre a                
les 10.00. 
 
HORARI 
 
La distribució horària del curs es comunicarà als alumnes el primer dia lectiu i seguirà               
el marc horari següent: 
 
Els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO començaran les classes cada dia a les 8 i les acabaran a                    
les 13.40. L’horari de tarda serà de 15.15 a 17.00 els dilluns, dimarts i dijous. Per tant,                 
tindran lliures les tardes de dimecres i divendres. 
 
Els alumnes de 4t d’ESO començaran les classes cada dia a les 8 i les acabaran a les                  
13.40, excepte els dilluns i els dimecres, dies en els quals l’hora de sortida serà les                
14.20. L’horari de tarda serà de 15.15 a 17.00 dimarts i dijous. Per tant, tal com es va                  
aprovar al darrer Consell escolar, tindran lliures les tardes de dilluns, dimecres i             
divendres. 
 
Els alumnes de batxillerat començaran cada dia a les 8 i sortiran a les 14.40 els de 1r de                   
batxillerat i a les 14.55 els de 2n de batxillerat. Els nois i noies de batxillerat tindran                 
lliures totes les tardes. 
 
L’activitat lectiva del primer dia seguirà l’horari habitual.  
 
MATERIAL 
 
A la botiga de la pàgina web trobareu les llistes amb els llibres que s’utilitzaran a cada                 
curs. Aquesta estarà oberta fins el dia 19 de juliol. Si algun alumne adquireix els llibres                
fora de l'escola, no és necessari que els porti tots el primer dia. 
 
L’equip d’Educació Física és obligatori per als alumnes de tota l’ESO i optatiu per als               
alumnes de batxillerat. El podeu comprar a travès de la botiga virtual de l’escola.  

 
 

 
 
 

http://www.tecnos.cat/llibres
https://www.escolatecnos.cat/equipament


  

 
 
 
Recordeu que el pròxim curs els alumnes d’ESO han de disposar cada un del seu               
ordinador personal. Els alumnes de 1r de Batxillerat també hauran de disposar d’un             
ordinador portàtil personal. 
 
ARMARIETS 
 
Els alumnes d’ESO hauran de dur un petit cadenat per tancar l’armariet personal que              
tenen a la classe. 
 
EXÀMENS EXTRAORDINARIS DE SETEMBRE 
 
Els dies 2, 3 i 4 de setembre hi haurà els exàmens de recuperació per aquells alumnes                 
de batxillerat que tenen alguna matèria pendent.  
 

 DILLUNS 2 DIMARTS 3 DIMECRES 4 

8.00 

 ANGLÈS 

CATALÀ 

CASTELLÀ 

BIOLOGIA 

11.10 MATES 

MATES CCSS 
FÍSICA 

QUÍMICA 

HMC 

 
TREBALLS DE RECERCA DE 2n DE BATXILLERAT 
 
Tots els alumnes que faran segon de batxillerat estan convocats el dimarts 3 de              
setembre a les 10.30 per entrevistar-se amb els respectius tutors del treball de             
recerca. 
 
ALEMANY I FRANCÈS DE 1r DE BATXILLERAT 
 
Aquest curs l’escola també ofereix de forma gratuïta la possibilitat de continuar amb la              
segona llengua estrangera a tots els alumnes de 1r de batxillerat, independentment de             
la modalitat escollida. Les classes es faran els dijous de 15.15 a 17.15 h.  
 
EXTRAESCOLARS 
 
Recordeu que els alumnes d’ESO poden aprofitar les tardes lliures per fer alguna             
extraescolar sense haver d’acabar la jornada tan tard. Als enllaços que teniu a             
continuació podreu trobar la informació de cada activitat, els horaris i els preus. 

· programació i robòtica 
· anglès 
· música  
· teatre 

 
SERVEIS 
 
Tots els alumnes poden fer ús del servei de menjador tots els dies de la setmana.  

https://www.escolatecnos.cat/programacio-robotica/
https://www.escolatecnos.cat/escola-d-idiomes/
https://www.escolatecnos.cat/escola-de-musica/
https://www.escolatecnos.cat/teatre/
http://www.tecnos.cat/serveis/


  

 
 
A partir d'aquest setembre, tota la gestió del menjador escolar (altes, baixes, dietes,             
pícnics, al·lèrgies...) es farà a través de l'apliació GESIN.  
 
 
Els usuaris d'aquesta aplicació són els pares. Cada mare i cada pare té el seu propi                
usuari amb el següent criteri per fer el nom d'usuari: inicial del seu nom seguit dels dos                 
cognoms (tot sense accents, espais, les “ç” passen a ser “c” i les “ñ” passen a ser “n”).                  
El password és el DNI amb la lletra amb majúscules.  
 
 
Els dimecres a la tarda hi ha una aula d’estudi gratuïta a la disposició dels alumnes de                 
1r i 2n d’ESO que ho necessitin. 
 
 
 
 
HORARI DE SECRETARIA 
 
Del 2 al 10 de setembre de 9 a 1 del migdia.  
A partir del 12 de setembre: matins, de 9 a 1 i dimarts a la tarda de 3 a 7. Per tal de                       
poder-vos atendre millor us aconsellem que procureu fer les vostres gestions           
telefòniques durant l’horari de secretaria. 
 
Esperant que passeu un bon estiu, us saludem afectuosament 
 
 
 

Teresa Puig Gemma Elias Pol Julià 
Cap d’estudis ESO Directora Cap d’estudis de Batxillerat 

 
 
 
 
NOTA: Tota aquesta informació la trobareu al web de l’escola. Recordeu que l’adreça             
electrònica on podeu enviar els vostres correus és: secretaria@tecnos.cat 
 
 
 

https://gesin.tecnos.cat/login.php
mailto:secretaria@tecnos.cat

