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        La Seu d’Urgell, 8 de setembre de 2015 

 

 

 

Benvolgudes famílies: 

 

Tal com va acordar, us enviem la carta per recordar-vos que heu de fer efectiu el segon pagament dels 

llibres de text i del material escolar. 

 

Recordeu que heu de fer l’ingrés a la Caixa abans del 22 de setembre al compte corrent 

següent: 

ES04 2100 3603 7122 0031 7360 

Codi SWIFT/BIC – CAIXESXXX 

Penseu també a posar el nom de vostre fill/a i el concepte del pagament: 

- CONCEPTE: LLIBRES DE TEXT I MATERIAL (2a meitat del total dels llibres de text i 

la meitat del material) – 111,50€ (2n pagament) 

 

Aprofitem també aquesta carta per informar-vos del material necessari per al curs escolar. L’equip 

docent ha decidit que serà cada professor/a qui donarà als nois i noies el llistat del material la primera 

classe. El primer dia només cal que portin un estoig, una llibreta, l’agenda i l’ordinador (si encara no el 

tenen, no passa res, i per als qui no en puguin comprar, tindrem uns ordinadors en préstec). 

 

Pel que fa a l’organització del primer dia de curs, us fem un breu resum de la planificació del dia: 

 

- 1a hora: reunió general al gimnàs per tal de donar la benvinguda i presentar el professorat. Tot 

seguit, dividirem l’alumnat en sis grups i farem un recorregut pel centre perquè coneguin els 

espais. 

- 2a hora: ubicació cadascú a la seva aula, presentació del tutor/a de grup i del tutor/a individual. 

Lectura i comentari de les normes d’organització del centre. Aclariment dels horaris del grup, 

dels desdoblaments per matèries, informació de les optatives, etc. 

- 3a hora: reunió amb el tutor/a personal per omplir la fitxa de tutoria i explicació del PIM (Pla 

intensiu de millora). 

 

Després del pati, les classes ja començaran amb normalitat. 

 

Properament, a finals de setembre o principis d’octubre, us convocarem a la reunió general d’inici de 

curs. Recordeu que podeu trobar tota la informació penjada a la web del centre: www.inslavalira.cat 

 

 

Rebeu de part de l’equip docent una salutació ben cordial. 

 

 

 

 

Ester Sanz i Garcia – directora de l’INS La Valira 


