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Calendari	
El curs començarà el dimarts 12 de setembre de 2017 i finalitzarà el 
divendres 22 de juny de 2018. 

Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 
ambdós inclosos. 

Vacances de Setmana Santa: del 24 de març al 2 d’abril de 2018 ambdós 
inclosos. 

Dies festius: dilluns 25 de setembre, dijous 12 d’octubre, dimecres 1 de 
novembre, dimecres 6 i divendres 8 de desembre, dimarts 1 de maig i 
dilluns 21 de maig. 

Dies de lliure disposició: dijous 7 de desembre, dilluns 12 de febrer i 
dilluns 30 d’abril. 

Llibres	
Llibres digitals ESO: Hi ha diverses matèries que treballen amb llibres 
digitals. 

- Tecnologia (tecno12-18): l’Insitut gestiona la compra i 
distribució de les llicències. El preu està inclòs en la quota 
Q2. 

- Ll. Castellana (Llibre digital i quadernet de treball Ed. Teide) 
Les famílies heu de fer la compra a través de la botiga online 
de l’editorial Teide. En el document adjunt trobareu tota la 
informació necessària per fer-ho. L'Institut lliurarà els 
quadernets als alumnes la 2a setmana de classe. 

- Llatí 4t d'ESO (Optativa 4t d'ESO): només l'han d'adquirir els 
alumnes que triin aquesta matèria. Trobareu les instruccions 
en el document adjunt. 

Altres llibres (lectures obligatòries, quadernets...): En un document adjunt 
trobareu el llistat de llibres en paper. Estaran disponibles entre el 4 de 
juliol i el 14 de setembre a la botiga Abacus (carrer Còrsega 269). Les 
famílies podeu sol·licitar els llibres que necessiteu a l'adreça electrònica 
corsega.text@abacus.coop, especificant que sou del Vila de Gràcia. 
 
Altres dossiers i material d'estudi: Diverses matèries treballen amb 
dossiers i material propi que l'Institut lliurarà als alumnes. El cost està 
inclòs en la quota Q1. Per aquestes matèries les famílies no han d'adquirir 
llibres de text. 
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Material	escolar	
En el document adjunt trobareu la llista de material per cursos. 
Enguany la carpeta classificadora i l'agenda seran personalitzades i 
l'Institut les lliurarà als alumnes a l'inici de curs. El preu està inclòs en la 
quota Q1. 
 

Quotes	
En la taula que segueix trobareu les quotes aprovades pel proper curs: 

 

QUOTES	ESO	CURS	2017/2018	

CODI	
Data	 de	 pagament	
(matrícules	de	juny)	

Concepte	
1r	ESO	 2n	ESO	 3r	ESO	 4t	ESO	

Q1	
juliol	

Material	escolar	 47	 47	 47	 47	
Assegurança	escolar	 9	 9	 1,12	 1,12	
Escola	2.0	 40	 40	 0	 0	

	
Import	total	Q1	 96	 96	 48,12	 48,12	

Q2	 octubre	
manteniment	 informàtic,	 connectivitat,	
llicència	 digital	 Tecnologia,	 biblioteca,	
auxiliar	de	conversa,..	

69	 69	 68,88	 68,88	

		
	

subtotal	quotes	ordinàries	 165	 165	 117	 117	
		

	 	 	 	 	
		

QS1	 desembre	 Quota	activitats	i	sortides	1	 40	 40	 41	 71	
QS2	 febrer	 Quota	activitats	i	sortides	2	 40	 40	 41	 166	
QS3	 abril	 Quota	activitats	i	sortides	3	 30	 40	 41	 166	
		

	
subtotal	activitats	i	sortides		 110	 12	 123	 403	

		
	

El	import	de	les	sortides	es	pot	veure	modificat	quan	es	concretin	les	reserves	

		
	

TOTAL	ANUAL	 275	 285	 240	 520	
Aquestes	quotes	han	estat	aprovades	pel	Consell	Escolar	del	Ins	Vila	de	Gràcia	el	dia	31	de	maig	de	2017		

 

 

 


