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FULL INFORMATIU INICI CURS 2014-2015 
 

 
Benvolguts pares i mares, 
 
Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos un seguit d’informacions referents al curs que 
iniciarem el proper mes de setembre. 
  
 

� INICI DEL CURS 
 

Començarem el curs el dilluns 15 de setembre amb l’horari habitual de 8:00 a 14:40. A 1r 
d’ESO, les dues  primeres hores es dedicaran a la presentació del curs. En la resta de cursos,  
només la primera hora. Els tutors repartiran els horaris i donaran les instruccions oportunes de 
cara a l’inici de les classes. És important que aquest dia els alumnes portin el material 
necessari: una llibreta microperforada de colors i l’estoig.  

 
 

� HORARI 
 
L’horari marc del nou curs serà de 8:00 a 14:40, en jornada continuada tant a l’ESO com al 
BATXILLERAT, amb dos descansos de 20 minuts de 10:00 a 10:20 i de 12:20 a 12:40.  
 
 

� LLIBRES 
 
Recordeu que el lloguer o venda de llibres de text i de lectura es fa mitjançant l’empresa 
IDDINK. Cal fer les comandes entrant a la web iddink.cat. Podeu demanar llibres nous o llibres 
reutilitzables (ecoBooks). El codi del centre per fer la comanda és 199MV3.  
 
El lliurament de les comandes es farà a l'institut el dia 8 de setembre, de 15:00 a 19:30. Rebreu 
un SMS per recordar-vos aquesta data i l’hora exacta segons el curs per fer més àgil la recollida 
dels llibres. 
 
Tingueu present que per a les comandes posteriors al 20 de juliol l'empresa cobrarà un 
recàrrec de 4,5 €, i a partir de l’11 de setembre 9 €. Podeu consultar el llistat de llibres de cada 
nivell al Moodle de l’Institut: http://agora.xtec.cat/iescastellet/moodle. 
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� FEINES D’ESTIU 
 

L’alumnat de 1r d’ESO i de 1r de BATXILLERAT haurà de lliurar les feines d’estiu el primer dia de 
classe i es valoraran a la preavaluació. 
 
Per a l’alumnat d’altres cursos amb matèries pendents les feines d’estiu són obligatòries i són 
part de la nota de l’avaluació extraordinària de setembre. En aquest cas es recolliran en el 
moment que facin els exàmens de recuperació de setembre. La relació de feines d’estiu i 
l’horari d’exàmens de setembre està disponible al Moodle de l’Institut: 
http://agora.xtec.cat/iescastellet/moodle. 
 
 

� REUNIÓ AMB PARES I MARES DE 1r d’ESO 
 
Tots els pares i mares de 1r ESO esteu convocats a la reunió informativa del curs el dimarts 9 
de setembre a les 18:00, en la qual us informarem de tota l’organització del curs i podreu 
conèixer els tutors individuals dels vostres fills. 
 
Les reunions de la resta de cursos d’ESO i d’ensenyaments postobligatoris (BATXILLERAT i 
CICLES FORMATIUS) es faran a mitjans d’octubre. Ja rebreu la convocatòria. 
 
 

� TRANSPORT ESCOLAR 
 

En la reunió d’inici de curs, el 9 de setembre (1r d’ESO), els tutors facilitaran a les famílies els 
horaris dels autobusos escolars i les parades de cadascuna de les línies. Segurament el Consell 
Comarcal també us farà arribar a casa aquesta informació. També es penjaran al Moodle de 
l’Institut a començaments de curs. 
 
 

� LLOGUER DE TAQUILLES 
 

Com cada any els alumnes que ho desitgin podran llogar una taquilla per guardar el seu 
material. Es podran llogar a partir del dia 15 de setembre a la biblioteca del centre. 

 
 

� COMUNICACIONS A TRAVÉS DE CORREU ELECTRÒNIC 
 

Recordeu que el centre utilitza el correu electrònic per enviar informacions a les famílies. Si 
encara no ens l’heu fet arribar, us demanen que ens escriviu un missatge a l’adreça 
iescastellet@xtec.cat indicant-nos el nom de l’alumne i curs. 

  

BON ESTIU! 
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