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INFORMACIONS DE LES PROVES EXTRAORDINÀRIES I INICI DEL CURS 2016-2017 

ALUMNES D’ESO 
 
 
Benvolgudes famílies i alumnes: 
 
En aquest full trobaran informacions pertinents per a les proves extraordinàries d’aquest curs i l’inici del curs 
2016-1017. 
 
1. Relació de llibres per nivell educatiu. 
Poden consultar el llistat de llibres de cada nivell a la intranet del centre (a l’apartat LLIBRES del menú principal 
que es troba a l’esquerra) i a les cartelleres del vestíbul de l’institut. 
 
2. Inici de curs 2016-2017. 
El curs s’iniciarà el dia 12 de setembre.  
L’acollida dels alumnes de 1r d’ESO es farà el divendres 9 de setembre de 9 a 11 hores. 
L’acollida dels alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat es farà el dia 12 de setembre de 9 a 11h 
amb els tutors corresponents i els coordinadors de nivell. Els alumnes de 1r d’ESO de 9 a 11h tindran tutoria. El 
mateix dia 12, després del pati, s’inicien les classes habituals a tots els nivells. 
 
Recordin que la reunió de pares de 1r d’ESO és el dimecres 7 de setembre a les 17h. Un cop iniciat el curs es 
convocaran les reunions de la resta de nivells. 
 
3. Proves extraordinàries de setembre 
Els dies 1 i 2 de setembre es faran els exàmens extraordinaris per recuperar les assignatures que han quedat 
pendents al juny. A la intranet del centre trobaran la informació sobre la feina d’estiu i les indicacions per 
recuperar les matèries pendents (www.institutdesales.org). 
 
Recordin que, en cas de no presentar el treball d’estiu de la matèria no es podrà fer l’examen corresponent.  
Els alumnes que han de recuperar alguna matèria se’ls ha lliurat el dossier d’estiu corresponent juntament amb 
les notes. 
 
És molt important que tots els alumnes, hagin aprovat tot el curs o tinguin matèries pendents, dediquin una part 
del dia, durant les vacances, a llegir, fer els treballs d’estiu proposats pel professorat, acabar els dossiers de 
curs i preparar els exàmens. Així com gaudir de les activitats físiques i esportives i d’altres culturals i 
recreatives que ens ofereix l’estiu i de les bones relacions amb els amics i la família. 
 
Per a qualsevol dubte i/o aclariment que precisin no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres. Durant 
aquest mes de juliol l’horari serà de 9 a 15 hores i també poden fer-ho a través del correu del centre. 
 
La direcció, el professorat i tots els treballadors del centre els desitgen un molt bon estiu i unes molt bones 
vacances per a tots  !!!! 

 

       
 de 8 h a 9 h de 9 h a 10 h de 10 h a 11 h de 11 h a 12 h  de 12 h a 13 h  

dijous 1 
setembre 

Llengua 
Catalana 

C. Socials 
Llatí 
Ètica 4t ESO 

C. Naturals 
Biologia i Geo 
Física i Quím. 

Tecnologia 
 

Religió 
Informàtica 
Optatives (1r a 3r) 
Alternativa (2n i 4t) 
Valors Ètics(1r i 3r)  

divendres 2 
setembre 

Llengua 
Castellana 

Anglès 
Francès 

Matemàtiques 
Música 
Visual i P. 
 

Ed Física 

 
 

 Viladecans, 27 de juny de 2016 

http://www.institutdesales.org/

