
 
 
 
INFORMACIÓ COMUNA PER A TOTS ELS CURSOS 

 
A partir de l'1 de setembre l'escola romandrà oberta de 09.00 a 13.30 i de 15.00 a 17.00 h. 

 
Els alumnes de primer d'ESO iniciaran el curs el dia 14 de setembre a les 9.00 h del 
matí. La resta d'alumnes començaran el curs el dia 15 de setembre a les 9.00 h del 
matí. 
Prova de nivell d'anglès i de francès per als alumnes de tots els cursos que encara no l’han 
feta: 14 de setembre a les 15h. 

 
LLIBRES DE TEXT 

L’AMPA organitza la socialització de llibres de text (Passa’l). El primer dia de classe, els 
alumnes rebran tots els llibres del seu curs. Per a més informació podeu llegir la carta de 
l’AMPA. 
  
El llistat de llibres el poden trobar a www.elsarcs.cat, a l'apartat L'Escola. 

 
 
 
TOT L’ALUMNAT 

El primer dia de classe els alumnes de 1r d'ESO han de portar els deures d’estiu, fulls 
blancs i l’estoig. L’escola proporcionarà l’agenda escolar personalitzada, on s’inclou el 
calendari escolar d’Els Arcs. 

 
MATERIAL NECESSARI PER A L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA 

·La samarreta oficial de l’escola 
·Pantaló curt d’esport  i mitjons 
·Calçat esportiu 
·Xandall i/o roba de carrer 
·Bossa esportiva 
·Tovallola, sabó o gel de dutxa 
·Pinta i colònia (recomanable) 
·Una muda de roba interior 
·Xancletes per a la dutxa 

 
ROBA D’ESPORT 

La samarreta oficial de l’Escola es pot comprar a WALA (www.walashop.com), Passeig de 
la Zona Franca 191, telèfon 933 320 413,  a la secció de futbol. Estarà disponible a partir 
del 3 d’agost; el cost és de 10,95 €. Es recomana tenir-ne una de recanvi.   

 
Cal que marquin la roba amb el nom i el cognom de l'alumne/a.

http://www.elsarcs.cat/


MATERIAL ESCOLAR QUE NECESSITA L'ALUMNE 
 
· Estoig de roba, lona o similar (que no sigui metàl·lic) 
· Ploma estilogràfica. (Hi ha plomes específiques per a persones esquerranes) 
· Retolador de punta fina de color vermell (tipus Pilot) 
· Llapis. Goma. Maquineta. Llapis de diversos colors 
· Regle (d'uns 30 cm) 
· Cel·lo. Adhesiu de barra 
· Tisores de punta arrodonida (s'ha de tenir cura en la qualitat) 
· Compàs, escaire, cartabó i transportador 
· Calculadora científica, tipus Casio, sense gràfiques 
· Una carpeta classificadora, de mida DIN A-4 i de llom ample  
· Llibreta de tapes dures, d'espiral contínua de 100 fulls, de mida DIN A-4 de paper    

quadriculat amb microperforat (Departament de Matemàtiques) 
· Una llibreta d'esborrany 
 

 
MATERIAL QUE NECESSITA l'ALUMNE DE 2n DE SECUNDÀRIA PER A L'ÀREA 
D'EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 

· Una goma 
· 3 retoladors calibrats tipus Rotring (0,2; 0,4 i 0,8) 
· 1 llapis dur (2H o 3H) 
. 1 llapis tou (2B o 3B) 
. 1 llapis HB 
· Joc d'escaires 
· Un regle d'uns 25 cm 
· Compàs 
· Capsa de llapis de colors 

 
 

MATERIAL QUE NECESSITEN TOTS ELS ALUMNES PER A LES PRÀCTIQUES DE 
QUÍMICA I TECNOLOGIA AL LABORATORI 

· Una bata blanca (marcada amb el nom) 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ 

Tots els alumnes nascuts l'any 2001, encara que al setembre no tinguin els 14 anys 
complerts, han de lliurar una fotocòpia del DNI a començament de curs. 

 
 

MITJA PENSIÓ 

Els alumnes que necessitin fer una dieta especial a causa d’intoleràncies o al·lèrgies 
alimentàries, hauran de portar un certificat mèdic que ho especifiqui. 
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