
 

 
 

Generalitat de Catalunya 
Institut d’ensenyament secundari 
Pla de l'Estany 
 
 

 
Benvolgudes famílies,  
 
El/la vostre/a fill/a començarà 1r d’ESO a l’Institut Pla de l’Estany. 
 
A continuació trobareu un seguit d’informacions que són del vostre interès: 
 

MATERIAL  ESCOLAR 

- Agenda escolar (Institut) 
- Carpesà (Institut) amb fundes i folis 
- Estoig: llapis, bolígraf, goma, maquineta, regla,.. 
- Làmines de dibuix. S’han de comprar a la impremta Palmada a partir de finals 

d’agost. 
- La carpeta de dibuix es lliurarà als alumnes el primer dia del curs. 

 
La resta de material ho comunicarà  cada professor a la seva classe. 
 
 
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 6 de juliol de 10:00 a 14:00 h i de 15:00 a 17:30. 
Dijous 7 de setembre de 10:00 a 13:30h. 
 
Els alumnes PIM (Reforç)  no han de comprar el llibre de matemàtiques.  
La llista d’alumnes PIM es comunicarà per e-mail  a les famílies durant el mes de juliol. 
 
Dijous 14 de setembre. Inici del curs 2017/2018. 

9.20 – 11.20 h. 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.  Hi haurà servei de 
transport escolar. 

 
Divendres 15 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 21 de juliol i a partir del 28 d’agost, tots els matins de 9 a 14h. 
 
Us desitgem un bon estiu a tots! 
 

 



 
 


