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Benvolgudes famílies de 6è, 

 
 

Des d’ESO us volem donar la benvinguda a la nova etapa que el curs vinent encetaran els vostres 

fills i filles. De ben segur que són moltes les preguntes que us plantegeu de cara a aquest canvi, i 

és per això que us fem arribar aquest document esperant així, poder donar-vos resposta. 

 
 Què és l’ESO?

És una etapa de caràcter obligatori que inclou quatre cursos (12-16 anys). 

 
 

 Cal fer preinscripció i matrícula?

Si el vostre fill/a ja ha cursat educació primària al nostre centre, NO cal fer preinscripció ni 

matrícula. 

 
 Quin és l’horari d’entrada i sortida?

ENTRADA: 8,45 (matí) 15.00h (tarda) 

SORTIDA: 13.10h (migdia) - 17.30h (tarda) els dilluns, dimarts 

13:10h (migdia) -16:40 (tarda) els dijous 

14:00h (migdia) – Els dimecres i divendres i a la tarda no hi ha classes. 

 
 

 Per on hauran d’entrar?

S’ha d’entrar per la porta de REVISA i per accedir a les aules, cal utilitzar sempre l’escala 

del costat de la Llar d’Infants. 

 
 Com funciona el servei de menjador?

A l’inici de curs, se us passarà una circular per apuntar als vostres fills o filles al servei de 

menjador en la qual caldrà especificar quins dies es quedarà habitualment o si ho farà de 

forma esporàdica. En aquest darrer cas, caldrà dur una nota a l’agenda el dia que s’hagi de 

quedar. També cal justificar, a través del diari escolar, les absències en aquest servei. 

Aquest servei inclou la possibilitat de fer ús de la sala d’estudi als migdies. 

 

 
 Comunicació amb les famílies.

A les eines habituals de comunicació amb les famílies (agenda, telèfon i correu electrònic) 

a l’ESO s’hi afegeix Sallenet. Des d’aquesta plataforma, podreu seguir les absències, 
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retards i totes les incidències del dia a dia dels vostres fills i filles. També hi trobareu un 

espai per a Mares i Pares com a consulta d’informació. 

 
 Quines assignatures farà el meu fill/a dins l’horari escolar?

 Català (3h) AF

 Castellà (3h)

 Anglès (3h) AF

 Socials (3h)

 Biologia-Geologia (3h)

 Matemàtiques (3h) AF

 Educació Física (2h)

 (optativa -1h)

 FAIG

 Música (2h)

 Educació Plàstica (2h)

 Tecnologia (2h)

 Religió (2h)

 Francès (1h)

 Tutoria (1h)

 Instruments

 
 

 

 Quin material i llibres he de comprar?

Els vostres respectius tutors de 6è us faran arribar el llistat de material de classe i llibres per 

fer-ne comanda. A primer d’ESO també cal comprar l’ordinador que faran servir a les 

classes, ja que es combinen llibres en format digital (llicències) i llibres en format paper. El 

model de l’ordinador és el següent i es pot adquirir juntament amb la comanda de llibres: 

Aquest és el model del curs 20-21. Pendent d’actualitzar model i 
preu de l’ordinador pel curs 21-22. 

 
Intel Celeron N4000 DC (GLK) Intel Celeron N4100 DC (GLK) 
11.6” HD TN (1366 x 768) 250nits 

64GB/128GB eMMC, 128GB SSD 

4GB LPDDR 4 RAM 
Càmera HD 

 
Preu 285€ IVA inclòs  

 
Per qualsevol dubte podeu enviar un correu electrònic a : jsolsona@lasalle.cat 

 
 

Molta salut per tothom i molts ànims! 
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