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Benvolgudes famílies, 
 

Ens presentem com a nou equip directiu de l’Institut El Sui: Graciela Esteban com a 
directora, Enric Alegre com a cap d’estudis, Núria López com a coordinadora pedagògica i 
Sole Martí com a secretària. 
 

El  període  de matriculació és del 12 al 16 de juny de 2017. En aquest sobre hi trobareu els 
següents documents: 
 

● Full de documentació necessària per formalitzar la matrícula 

● Full de matriculació 

● Full d’autoritzacions 

● Full informatiu de pagaments a l’Institut 

● Full de domiciliació dels pagaments a l’Institut 

● Fulls de presentació, informació i inscripció a l’AMPA 

● Full informatiu de l’ordinador recomanat 
 

Per formalitzar la matrícula us demanem que, per  tal de facilitar-nos  la  recollida  de  la  
documentació, ens  la lliureu a la secretària del centre en aquest mateix sobre. 
 

Trobareu tota la informació referent a la matriculació, així com el Projecte de Direcció 2017-
2021, al web del centre. Us adjuntem els links dels enllaços. 
 

http://agora.xtec.cat/ieselsui/categoria/infosecretaria/ 
http://agora.xtec.cat/ieselsui/projecte-educatiu/projecte-de-direccio-2017/ 
 

 

Us esperem a la reunió de presentació del curs 2017/2018, el dimecres 5 de juliol a les 
19:00 hores al CeCuCa de Cardedeu, on també rebreu informació de l’AMPA i del 
representant de l’empresa Iddink que gestiona  la compra dels llibres, i s’explicarà el model 
de l’ordinador recomanat pel centre. 
 

Aprofitem per donar-vos la benvinguda al nostre centre en nom de tot el professorat, de 
l’administrativa del centre, Àngels Ibáñez, dels nostres conserges, Mª Lluïsa  Moreno i Juan 
Carlos Isidro, de l’encarregat de la cantina Vicenç Rodríguez i de l’AMPA del Sui i de la seva 
presidenta, Pilar Martínez. 
 
Per qualsevol dubte o aclariment no dubteu a contactar amb nosaltres. 
 
 

L’EQUIP DIRECTIU  
Cardedeu, 5 de juny de 2017. 

 
 
 
 
Les  dades  personals  recollides  s’integraran  en  una base  de  dades  del  Departament  d’Educació  que  té  per finalitat  el  
seguiment  de  l’ocupació  de  les  places escolars  sostingudes  amb  fons  públics  i  la  gestió  de  les incidències que es 
puguin derivar del concert educatiu, i estaran protegides d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Les dades personals recollides s’integraran a la base de dades del 
Centre que té per finalitat dur a terme la gestió acadèmico-administrativa i estaran protegides d’acord amb el que preveu la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. 

http://agora.xtec.cat/ieselsui/categoria/infosecretaria/
http://agora.xtec.cat/ieselsui/projecte-educatiu/projecte-de-direccio-2017/

