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Benvolgudes famílies, 

Us fem arribar informació general del curs acadèmic 2017/2018. 

1. HORARI ESCOLAR 

L’horari lectiu és de dilluns a divendres i de 8h a 14:30. La jornada continuada dels alumnes es 
reparteix en tres blocs de dues hores de classe consecutives intercalades per dos esbarjos.  

És molt necessari que els nois i noies esmorzin abans de sortir de casa i aconsellem que portin 
un esmorzar fort pel primer esbarjo i un petit mos (refrigeri), pel segon.  

2. CALENDARI ESCOLAR 

Planificació general del calendari: 

- Inici de curs:     dijous 14 de setembre de 2017 
- Final de curs:    divendres 22 de Juny de 2018 
- Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós 

inclosos 
- Vacances de Setmana Santa:    del 24 de març  al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos.  
- Festes locals de Calldetenes:  dilluns 25 de setembre  de 2017  i  dilluns 21 de maig de 

2018. 
- Dies festius de lliure disposició: 

Divendres, 13 d’octubre de 2017 
Dijous, 7 de desembre de 2017 
Dilluns, 30 d’abril de 2018 

El dijous 14 de setembre a les 8 del matí, tot l’alumnat es reunirà al pati i serà informat del 
grup i aula que se li ha assignat.  El tutor/a comunicarà l’horari anual i les informacions més 
rellevants.  

El servei de transport escolar surt aproximadament a les 7:20 de Vilanova de Sau i a les 7:40 de 
Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta.  

3. MATERIAL NECESSARI PER AL CURS 2017/2018 

El dijous 14 de setembre, l’alumnat haurà de portar el material escolar bàsic i una agenda 
escolar. Els llibres de text es poden anar portant entre dijous i divendres. El professorat 
indicarà quin material específic es necessitarà en la seva assignatura.  

És convenient, en tot cas, no avançar-se en l’adquisició de material no recomanat perquè 
podria no fer-se servir durant tot el curs i la seva compra hauria estat en va. 

NOTA: desaconsellem bolígrafs de tinta líquida (tipus PILOT), permanents i typpex líquid 
perquè han provocat problemes de taques en roba i mobiliari i la seva ingestió accidental 
podria ésser tòxica.  
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L’AMPA continua transferint tota la gestió vinculada amb els llibres de text a l’empresa Iddink i 
per a qualsevol incidència caldrà posar-s’hi en contacte mitjançant l’adreça electrònica 
www.iddink.cat o bé el telèfon 902565411. 

 

4. RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS 

Es recorda que en cas que s’hagin de recuperar matèries al mes de  setembre, cal consultar la 
pàgina WEB de l’institut http://agora.xtec.cat/sescalldetenes/intranet/  

 

5. COMUNICACIÓ ENTRE EL  CENTRE I LES  FAMÍLIES 

 

La família i el centre compartim el dret i el deure de l’educació, això fa que el compromís  i la 
comunicació entre les dues parts sigui fonamental per l’èxit escolar.  

A principis d’octubre hi haurà una reunió col·lectiva amb el tutor/a i com a mínim una 
entrevista individual al llarg del curs, si pot ser abans de la segona avaluació. 

Disposem de la plataforma  i-educació, per tal de facilitar la comunicació entre les famílies i el 
centre i poder conèixer els retards i les faltes d’assistència dels vostres fills.  També és molt 
important que consulteu la pàgina web del centre.  

 

6. ACLARIMENT DE DUBTES 

 

Per a qualsevol aclariment de dubtes, les famílies es poden posar en contacte telefònic amb 
l’institut.  

El número de telèfon és el  93 886 71 16. L’horari d’atenció al públic a partir de l’1 de setembre 
de 2017 és de les 8h a les 14:00 h. 

 

 

 

Des de la direcció de l’Institut Les Margues, en nom de tot el professorat, PAS i AMPA 
aprofitem l’avinentesa per saludar-vos molt cordialment i desitjar-vos un bon estiu. 

 

EQUIP DIRECTIU 

Calldetenes, 7 de juliol de 2017 

 

http://www.iddink.cat/
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