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BATXILLERAT 
19 de juliol de 2017 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Us fem arribar el calendari amb les activitats d’inici de curs: 

 

01/09/2017, divendres  Exàmens de recuperació.  

05/09/2017, dimarts  Exàmens de recuperació. 

07/09/2017, dijous  12:00h Lliurament de notes (les reclamacions de notes 

es podran fer fins a les 12:30h del divendres 8 de 

setembre). 

07/09/2017 dijous i 

08/09/2017 divendres 

 Matrícula d’alumnes que al juny tenien 3 o més 

matèries pendents de recuperar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REBUDA DE L’ALUMNAT 

 

El dimecres 13 de setembre realitzarem la rebuda de l’alumnat: organització del 

curs, horaris, autoritzacions, lliurament d’agendes, ...  

 

DATA NIVELL HORA LLOC 

13/09/2017 

Dimecres 

B1 Humanístic-Social i 

Tecnològic 
9:00h Biblioteca 

B1 Artístic 9:30h Biblioteca 

B1 Científic 10:00h Biblioteca 

B2 11:00h Aules tutoria 

 

 

El dijous 14 de setembre començaran les classes a les 8:00h 

 

 

L’alumnat que hagi de fer la matrícula al setembre (tot aquell que al juny tenia 3 
o més matèries pendents) ha de portar la documentació corresponent 
(disponible a la web del centre) i el resguard del pagament corresponent. 
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MARC HORARI 

 

Les classes es faran els matins de 8:00h a 14:30h. 

 

El centre estarà obert: 

 dilluns i dimecres  ...........................  de 8:00h a 18:00h. 

 dimarts, dijous i divendres  ............  de 8:00h a 15:00h.  

 

 

ALTRES INFORMACIONS 

 

 

 La llista dels llibres està a la vostra disposició a la web de l’Institut, juntament 

amb la informació del Programa de Reutilització de llibres. Es prega que no 

es folrin ni s'hi posi el nom fins que, a la primera classe de la matèria, es 

comprovi que el llibre és el correcte. Després sí que cal posar-hi el nom 

(seguint les indicacions que donaran els/les tutors/es pel que fa als llibres que 

s’han de reutilitzar) perquè, en cas de pèrdua, es puguin recuperar. 

 

 Us recordem que no cal que l’alumnat compri l’agenda escolar. La lliurarem 

el dia de la tutoria inicial (el cost està inclòs amb el pagament del material i 

la quota de l’AMPA). 

 

 Dimecres 6 de setembre a les 18:00h es farà la reunió de pares dels alumnes 

de 1r de Batxillerat Artístic. Per a la resta de modalitats i 2n de Batxillerat 

Artístic, les reunions d’inici de curs es faran els següents diesa les 18:00h: 

 

 1r Batxillerat (no artístic)....... 27/09/17 

 2n Batxillerat ........................... 08/11/17 

 

La convocatòria de la reunió la rebreu per correu electrònic. Tanmateix, 

els/les tutors/es corresponents estan a la vostra disposició per a qualsevol 

consulta o informació que els  vulgueu fer arribar. 

Per tal de poder-vos atendre millor, hem creat un correu electrònic específic: 

atencio.families@institutvalles.cat 

 Us recordem que podeu accedir a la nostra pàgina web per consultar la 

informació del’Institut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.institutvalles.cat 

 
atencio.families@institutvalles.cat 

 

 

http://www.institutvalles.cat/
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CALENDARI PREVIST CURS 2017-2018 
 

 
 

CALENDARI PROVES EXTRAORDINÀRIES BATXILLERAT -  SETEMBRE 2017 
 

 
 

Estem a la  vostra disposició per a qualsevol consulta.   

Us desitgem un bon estiu! 

 

Equip Directiu 


