
 
 

 
 

 
PRESENTACIONS 
CURS 2014-2015 

   
(tots els nivells a l’edifici Betània) 

 
Dilluns 15 de setembre de 2014: 

 
Nivell Hora 
1r ESO   9.00 
2n ESO 10.00 
3r ESO 11.00 
4t ESO 12.00 
Batxillerat 13.00 

 
La rebuda de l’alumnat es farà a l’aula magna.  
A continuació els tutors i tutores l’acompanyaran a les 
aules respectives per donar-los la informació pertinent. 
 
 
 
        El director 
        27/06/2014 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PRIMER ESO 

 
 
Dilluns 15 de setembre de 2014 

9.00 Presentació a la sala d’actes. 
A continuació, explicació del funcionament de 
l’institut fins a les 12.30 en què marxaran a casa. 

 
Dimarts 16 de setembre de 2014  

A partir de les 8 del matí classes en l’horari 
habitual a Sant Llàtzer (accés per l’avinguda  
del Canigó, paral·lela al canal). 

 
 

SEGON ESO 
 

 
Dilluns 15 de setembre de 2014 

10.00 Presentació a la sala d’actes. 
A continuació, explicació del funcionament de 
l’institut fins a les 12.30 en què marxaran a casa. 

 
Dimarts 16 de setembre de 2014  

A partir de les 8 del matí classes en l’horari 
habitual a Sant Llàtzer (accés per l’avinguda  
del Canigó, paral·lela al canal). 
 

 



 
 

TERCER ESO 
 
Dilluns 15 de setembre de 2014 

11.00 Presentació a la sala d’actes. 
A continuació, explicació del funcionament de 
l’institut fins a les 12.30 en què marxaran cap a 
casa. 

Dimarts 16 de setembre de 2014  
Classes en l’horari habitual a les 8 del matí. 

 
QUART ESO 

 
Dilluns 15 de setembre de 2014 

12.00 Presentació a la sala d’actes. 
A continuació, explicació del funcionament de 
l’institut fins a les 13.30 en què marxaran a casa. 

Dimarts 16 de setembre de 2014  
Classes en l’horari habitual a les 8 del matí. 

 
BATXILLERAT 

 
Dilluns 15 de setembre de 2014 

13.00 Presentació a la sala d’actes. 
A continuació, explicació del funcionament de 
l’institut fins a les 14.30 en què marxaran a casa. 

Dimarts 16 de setembre de 2014  
Classes en l’horari habitual a les 8 del matí. 

 
 


