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A continuació trobareu un seguit d’informacions que són del vostre interès: 
 

PELS ALUMNES AMB MATÈRIES PENDENTS PEL SETEMBRE 
 
Dijous 1 i divendres 2 de setembre Proves extraordinàries ESO i Batxillerat. 
Podeu veure el calendari darrera aquest full i també a la web de l’Institut.. 
Les feines d’estiu estan en un document compartit i a la web. 
 . 
Dimarts 6 de setembre: Recollida de notes. 
 10.00h. Lliurament de notes. Reclamacions fins a les 11.30h. 
 

INFORMACIONS CURS 2016-17 
 
La llista dels llibres per cada curs la trobareu a la web. Els podeu comprar a través de la web 
d’Iddink o a qualsevol llibreria.  
Venda presencial: 
Dijous 7 de juliol de 10:00 a 14:00 h i de 15:00 a 17:00. 
Divendres  9 de setembre de 10:00 a 14:00h. 
 
Els alumnes amb matèries pendents han de comprar els llibres al setembre, després de les 
recuperacions, un cop saben si promocionen de curs. 
 
Llibres de reutilització interna ( pagats amb la matrícula, els donarem el primer dia de classe): 4t 
d’ESO: Socials 
 
Assignació de matèries optatives de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO a la web de l’Institut a partir del 5 de 
juliol.  
 
Dimarts 13 de setembre. Inici del curs 2016/2017. 

9.20 – 11.20 h. Alumnes d’ESO. Han de venir a l’entrada de l’institut on  podran consultar el 
grup i l’aula que se’ls haurà assignat. S’informarà del funcionament de l’institut, es farà la 
presentació dels tutors i es lliurarà l’horari corresponent.  Hi haurà servei de transport escolar. 
 
11.30 a 13 h. Alumnes de batxillerat. Els alumnes han de venir a l’entrada de l’institut on  
podran consultar el grup i l’aula que se’ls haurà assignat. S’informarà del funcionament de 
l’institut, es farà la presentació dels tutors i es lliurarà l’horari corresponent. 
 
14.30 a 16 h. Alumnes de Cicles. Els alumnes han de venir a l’entrada de l’institut on  
podran consultar el grup i l’aula que se’ls haurà assignat. S’informarà del funcionament de 
l’institut, es farà la presentació dels tutors i es lliurarà l’horari corresponent. 

 
Dimecres 14 de setembre. Inici de les classes en l’horari habitual d’aquest curs. 
 
Reunió de pares amb els tutors: 

Dimarts 20 de setembre. 20 h Reunió pares de 1r i 2n d’ESO 
Dijous 22 de setembre. 20 h Reunió pares de 3r i 4t d’ESO 
Dimarts 27 de setembre. 20h Reunió pares Batxillerat i Cicles Formatius. 

 

Per a qualsevol informació estem a la vostra disposició en l’horari següent: 
Fins al 22 de juliol i a partir del 26 d’agost, tots els matins de 9 a 14h. 
 

Us desitgem un bon estiu a tots! 


