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Lliçà de Vall, 20 de juliol de 2017 

 

Benvolgudes famílies, 

 

El proper mes de setembre iniciem un nou curs escolar  i, com sempre, ens posem en contacte amb 

vosaltres per donar-vos la benvinguda a tots i particularment aquelles famílies que és el primer curs 

que esteu amb nosaltres. 

 

Fa un any que el nou Equip Directiu va començar a treballar en el Projecte Educatiu de l’Institut, dia a 

dia hem anat assolint fites i hem  pres consciencia d’allò que cal millorar ,volem transmetre la nostra 

intenció de continuar fent camí . Afrontem  amb il·lusió el repte que comporta oferir cada curs una 

millor educació acadèmica i integral pels nostres alumnes. 

 

Aquest curs: 

 Seguirem endavant amb  tots els projectes ja engegats i amb altres d’estratègics per seguir 

millorant els resultats acadèmics dels nostre alumnat. Hem recollit els aspectes de millora 

que ens heu fet arribar en l’enquesta de final de curs i hi estem treballant.  

 Continuem fomentant  l’aprenentatge de les llengües estrangeres, fent ús de l’anglès en les 

matèries de socials i naturals, i com a novetat incorporem llibres digitals en aquesta llengua 

per a les dues matèries.  

 Iniciem el “Projecte Avancem: ensenyament i aprenentatge integrat de les llengües” del 

Departament d’Ensenyament. 

 

El nostre objectiu és vetllar pel desenvolupament integral dels nois i noies del nostre centre intentant 

fer d’ells joves ciutadans responsables i compromesos amb el seu futur i el  seu entorn . 

Treballarem  per tal d’ oferir un ensenyament públic, inclusiu i de qualitat que ajudi als joves a 

desenvolupar el seu projecte de vida.   

Aquests reptes necessiten de la complicitat de tota la comunitat educativa. Professionals, mares, 

pares i alumnat hem de treballar tots junts, compartint objectius i valors. Estem segurs que si els 

afrontem plegats els aconseguirem superar amb èxit. 
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Els components de l’equip directiu són : 

Directora:  Begoña Gibert Lasaosa  

Cap d’Estudis:  Xavier Jordà Galceran  

Coordinadora pedagògica:  Cristina Zamorano Rodrigo 

Secretària:  Carme Rodriguez Valverde 

 

A continuació us presentem un recull de les instruccions d’inici de curs, recordeu que per a qualsevol 

dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres a partir de l’1 de setembre. 

 

Recollida de llibres socialitzats 

 
El dia 8 de setembre de 9:00 a 13:00 es recolliran els lots de llibres. Cal portar una còpia dels 

documents acreditatius conforme heu fet els pagaments pendents (sortides i socialització llibres) per 

tal que se us lliurin els llibres. Aquell dia també podreu consultar els grups classe a l’entrada de 

l’institut. Vegeu la taula que us hem posat més avall. 

La revisió dels llibres socialitzats la farà cada família, si trobeu algun llibre en mal estat o guixat 

haureu de venir a fer la reclamació al despatx de l’AMPA, que romandrà obert els dimarts 12 i 19 de 

setembre, de 16:00 a 19.00. 

Us recomanem que mireu la normativa de socialització de llibres que trobareu penjada a la web del 

centre respecte al bon ús i conservació del material socialitzat.  

 

Inici de curs 

 
El curs comença el dia 12 de setembre de 2017, que és dimarts, amb un horari especial per aquell dia 

que serà de 9:00 a 13:00. El dia 12 es presentarà a tot l’alumnat l’horari del curs i el material de 

benvinguda. En aquest material s’hi inclou l’agenda i el calendari escolar del curs 2017/2018 i les 

pautes de funcionament del centre; totes aquestes informacions també podreu trobar-les a la web 

del centre a partir de setembre. Els tutors de cada grup faran entrevistes personals amb l’alumnat 

durant les primeres setmanes, on es parlarà de les expectatives que tenen respecte el nou curs. 

Aquest primer dia de curs, l’alumnat ha de portar únicament : 

 la bossa dels llibres buida per retornar-la a l’AMPA 

 material per escriure (carpeta, paper, bolígrafs,alguns colors i retoladors) 
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Marc horari 

 

Us recordem que a partir del dimecres 13 de setembre el marc horari és de dilluns a divendres de 

8:00 a 14:30. 

 

MARC HORARI GENERAL DEL CURS 2017-2018 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08.00-08.55 Classe Classe Classe Classe Classe 

08.55-09.50 Classe Classe Classe Classe Classe 

09.50-10.45 Classe Classe Classe Classe Classe 

10.45-11.05 PATI PATI PATI PATI PATI 

11.05-12.00 Classe Classe Classe Classe Classe 

12.00-12.55 Classe Classe Classe Classe Classe 

12.55-13.15 PATI PATI PATI PATI PATI 

13.15-13.40 LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA 

   13.40-14.35 Classe Classe Classe Classe Classe 

 

Insistim en la importància que l’alumnat porti un bon esmorzar pel primer pati i un petit esmorzar, 

fruita o altre menjar per al 2n pati. Hi haurà servei de cantina durant els dos patis per als alumnes 

que el vulguin utilitzar. Per tal de facilitar el funcionament de la cantina i evitar cues l’alumnat que 

vulgui entrepà de la cantina haurà de dipositar a la bústia corresponent un paper amb el tipus 

d’entrepà que es vulgui dels disponibles. 

Us recordem que quatre dies a la setmana l’alumnat finalitzarà les classes a les 14:30 i que un ho farà 

a les 14:35 (dia de l’equip de neteja). 

 

Reunions d’inici de curs 

 

Cada tutor/a de grup farà una reunió amb les famílies del curs per donar les informacions necessàries 

del nou curs escolar 2017/2018. L’horari de les reunions serà el següent: 

● Dimarts 3 d’OCTUBRE pels cursos de 1r, 4t i Aula d’Aprentages Aplicats (A++) a les 17:30  

● Dimarts 10 d’OCTUBRE pels cursos de 2n i 3r d’ESO a les 17:30 
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Material escolar 

 

Els primers dies de classe l’alumnat haurà de portar una carpeta amb separadors, paper, estris per 

escriure, l’agenda, els llibres de les matèries corresponents i l’ordinador portàtil carregat.  

No cal comprar res especial fins que el professorat de cada matèria ho indiqui.  

 

Projecte EduCat 2.0 

 

L’alumnat que s’incorpora al centre aquest curs a 1r d’ESO, i l’alumnat nou d’altres cursos, haurà de 

comprar l’ordinador portàtil, seguint les recomanacions que es  van facilitar a l’entrevista amb les 

famílies.  

 

Llibres de text, Educanlia i material socialitzat 

 

La despesa total de llibres i material socialitzat és de 95€. S’hi inclou l’import del material digital 

(Bones Notes i Llibres digitals), els llibres de text, els llibres de lectura i la calculadora científica. 

Podeu consultar aquest llistat de llibres a la nostra pàgina web (apartat l’institut- llibres).  

 

Pagaments 

 

En el quadre següent podreu veure amb detall quins són els pagaments que heu fet i que haureu de 

fer, així com la forma de realitzar-los. 

DATA CONCEPTE PREU COBRAMENT 

 
Juny 

 
Quota AMPA  

Material 
 

 
30 € (per família) 

60 € (per alumne) 

 
“Caixabank” 

 

 
 

 

 
A partir de  

Juliol fins el  
7 de 

setembre 

 

Pagament de la socialització de llibres de 
text, Educanlia i material digital.  

 

Heu de fer un ingrés o transferència al 
número de compte de Caixabank indicant el 

nom de l’alumne i el curs: 
 

ES77 2100 3823 9202 0007 7008 
 

El dia 8 de setembre, dia de recollida de 

llibres, cal portar una còpia del 

 

 
 

 

 
 

95 € (per alumne) 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

“Caixabank” 
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document acreditatiu conforme s’ha fet 

l’ingrés de la quota corresponent. 

 

 

 

 

 
 

 
 

A partir del  

Juliol fins el 
7 setembre 

 

Sortides i tallers del curs 2017-2018. La 

relació de  sortides es facilitarà durant el 
mes d’octubre de 2017. Cal fer un ingrés o 

transferència al número de compte de 
Caixabank indicant el nom de l’alumne i el 

curs: 

 
ES68 2100 3823 9002 0002 9447 

 
El dia 8 de setembre, dia de recollida de 

llibres, cal portar una còpia del 
document acreditatiu conforme heu fet el 

pagament de les sortides i tallers per tal que 

se us lliurin els llibres de text. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
65€ (per alumne) 

 

 

 
 

 
 

 

 
“Caixabank” 

 
 

 
Es 

concretarà 

en cada cas 
en funció de 

les dates de 
l’activitat 

 

 
Altres activitats com treballs de síntesi de 
1r, 2n i 3r d’ESO, esquiada de 1r d’ESO o 
viatge de final d’etapa a 4t d’ESO s’aniran 
concretant en funció del calendari de 
realització. 

 
 

 

A concretar 

 
 

 

“Caixabank” 
 

 

 

Si teniu qualsevol dubte o problema per efectuar aquests pagaments dins dels terminis establerts, us 

agrairíem que ho comuniqueu a la direcció del centre durant la primera setmana del mes de 

setembre o us dirigiu als Serveis Socials de l’Ajuntament de Lliçà de Vall. 

 

Menjador escolar 

 

El servei de menjador s’oferirà a les instal·lacions del centre i serà de dilluns a divendres de 14:35 a 

16:30. 

El cost per usuaris fixes (tres o més dies) és de 6,50€ i per eventuals (1 o 2 dies) és de 7,05€. Els 

rebuts els cobrarà l’empresa que fa al servei al número de compte que indiqueu a la inscripció. Teniu 

tota la informació i els documents d’inscripció a la pàgina web de l’institut. Cal lliurar aquesta 

inscripció durant la primera setmana de setembre a la consergeria del centre per tal de que el 

menjador comenci a donar servei el 12 de setembre. 
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Inscripció menjador:  

INSCRIPCIÓ MENJADOR  

 

Més informació a la web del centre 

 

Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA 

 

Us adjuntem una graella amb l’oferta d’activitats extraescolars per tal que pugueu planificar el curs, 

les activitats començaran el 2  d’octubre de 2017.   

 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

16:30 – 18:30 
Anglès A1-A2 
Organitza: 
Ms&Mr Languages 

16:30 – 18:30 
Espai de Deures 
Organitza Pro -Esco 
 

16:30 – 18:30 
Anglès B1-B2 
Organitza: 
Ms&Mr Languages 

16:30 – 18:30 
Espai de Deures 
Organitza Pro -Esco 

 16:30 – 18:30 
Ordinografía 
(mecanografía) 
Organitza Pro -Esco 

 16:30 – 18:00 
Robòtica 
Organitza Explorium 

 

 

Podeu trobar informació, els preus  i el full d’inscripció a la web del centre o a l’enllaç : 

EXTRAESCOLARS 

 

Educanlia 

 

Us recordem que cal instal·lar l’App d’Educanlia al vostre mòbil amb el codi QR que us hem lliurat,  

les faltes d’assistència, retards i autoritzacions es gestionaran mitjançant aquesta App. Si no teniu el 

codi demaneu-lo el dia de la recollida dels llibres per tal que quan comenci el curs tot sigui operatiu. 

Les informacions d’activitats i sortides així com les comunicacions generals del centre es faran 

prioritàriament a través d’aquesta aplicació i el correu electrònic es reservarà pel contacte amb els 

tutors de grup. 

 

 

http://agora.xtec.cat/ses-elvern/moodle/pluginfile.php/84884/mod_resource/content/2/MODEL%20FULL%20INSCRIPCI%C3%93%20CURS%2017-18%20EV.pdf
http://agora.xtec.cat/ses-elvern/moodle/pluginfile.php/97764/mod_resource/content/1/Extraescolars%2017-%2018.pdf
http://agora.xtec.cat/ses-elvern/moodle/pluginfile.php/97764/mod_resource/content/1/Extraescolars%2017-%2018.pdf
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Col·laboracions amb l’Institut El Vern 

 

La col·laboració de les famílies és molt important per portar a terme diferents activitats i projectes 

que gestiona l’AMPA com per exemple, la socialització de llibres de text, les activitats extraescolars,  

la gestió de sortides i material escolar entre d’altres. Per tant us demanem que us animeu a 

col·laborar-hi en la mesura de les vostres possibilitats. Qualsevol ajuda és benvinguda i sempre serà 

en benefici dels vostres fills i filles i de la comunitat educativa del Vern. L’AMPA us pot atendre tots 

els dimarts de 16h a 18h de la tarda o enviant  un correu a ampa@institutelvern.cat 

Així mateix, les famílies que disposeu de temps i vulgueu donar-nos un cop de mà en els projectes 

que té engegats el centre sempre sereu benvingudes. 

 

Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment i desitjar-vos que gaudiu de la companyia 

dels vostres fills i filles durant aquestes vacances. 

 

 

Bon estiu! 

L’Equip Directiu de l’Institut El Vern 

 

mailto:ampa@institutelvern.cat

