
  
Institut de Granollers 
C/ Maria Palau, s/n · 08403 Granollers 
Telf: 93 781 50 97 
E-mail: institutgranollers@xtec.cat 

A L’INSTITUT TOTS SUMEM 

 
Granollers, 29 de juliol de 2016 

 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Ens posem en contacte amb vosaltres per donar-vos un seguit d’informacions del vostre interès. 
 

a) L’Institut romandrà tancat fins el dia 1 de setembr e de 2016. El mes d’agost i els primers dies 
de setembre s’acabaran d’enllestir les adequacions de les instal·lacions (pintura, obra, mobiliari...) 
que ja han començat aquest mes de juliol. 

 
b) Els dies 2 i 5 de setembre  tindran lloc els exàmens de recuperació de 1r d’ESO, segons l’horari 

que us vam lliurar amb les notes finals. Us recordem que per tal de poder fer les proves cal 
que els/les alumnes presentin, el dia en què estan convocats, les feines que han fet a l’estiu 
i que aquestes estiguin acabades i polides.  També cal que, si s’escau, es faci el retorn del 
llibre i l’atles de CCSS el mateix dia de la prova . 
 

c) Si al setembre, abans de començar el curs, heu de venir a l’Institut a parlar amb nosaltres, per tal 
d’evitar esperes i garantir que us puguem atendre correctament, és important que ens truqueu 
abans per telèfon  per tal de concertar un dia i una hora de visita, també podeu contactar amb 
nosaltres mitjançant correu electrònic. 

 
d) L’horari lectiu  dels vostres fills i filles el proper curs 2016/2017 serà el següent: 

 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

MATÍ 8h-13,30h 8h-13,30h 8h-14,35h 8h-13,30h 8h-13,30h 

TARDA 15,15h-17,15h 15,15h-17,15h    
 

e) Us convoquem a les famílies a una reunió d’inici de curs el proper 8 de setembre a la sala 
polivalent del Pavelló Congost:  
 

Famílies d’alumnes que faran 1r d’ESO:  a les 18h. 
Famílies d’alumnes que faran 2n d’ESO: a les 19h. 

 
En aquesta reunió coneixereu als tutors/es dels vostres fills/filles, els objectius del curs i els detalls 
normatius i d’organització. En aquest cas, us  preguem que no vingueu acompanyats dels 
alumnes, perquè la reunió està adreçada als pares i /o mares. 
 

f) El dia 8 de setembre, l’AMPA romandrà a les depen dències de l’Institut per tal de fer la 
gestió  de venda de llibres del curs. En cas que tingueu una beca municipal, aquell dia heu de 
portar el document pertinent. Horari venda de llibres: 10,00h-13,00h i de 16,00h-2 0,00h 
 

g) El curs comença per l’alumnat el 12 de setembre . Els/les alumnes de 1r d’ESO s’han de 
presentar a l’Institut a les 9,00h  i els/les alumnes de 2n d’ESO, a les 10,00h.  

 
h) Us recordem que l’Ampa necessita de la col·laboració de les famílie s, podeu posar-vos en 

contacte mitjançant el correu electrònic ampaiesgranollers2015@gmail.com   
 

 
 
 
 
Finalment, desitgem que passeu un bon estiu. El repte que tenim al davant és, de nou, engrescador, 
nosaltres us esperem al setembre amb molta il·lusió. 
 
Salutacions, 
 
Equip directiu 

QUALSEVOL DUBTE QUE TINGUEU RESPECTE A ALGUNA QÜESTIÓ , US ATENDREM PER TELÈFON A PARTIR DEL DIA 1 DE SETEMBRE. 

 


