
Institut Montjuïc

Barcelona, 14 de juliol de 2021

Benvolgudes famílies,

Us informem del calendari de començament del nou curs 2021-22.

El  dilluns 13 de setembre, comença l’horari  lectiu a l’ ESO, es faran les presentacions de tots els cursos d’ESO i
BATXILLERAT amb els tutors/es corresponents i començaran les classes amb l’horari següent:

 De  9:00 a 10:00 hores: 4t ESO, 1r i 2n de BATXILLERAT.
 De 10:00 a 11:00 hores: 2n ESO
 De 11:00 a 12:00: 3r ESO
 De 12:00 a 14:00 hores: 1r ESO

A partir del dia 14 de setembre es farà l’horari habitual a l’ ESO i al BATXILLERAT que serà de 8:00-14:35 h, de dilluns
a divendres. Aquest any podem recuperar l’horari pre-pandèmic amb dos patis al llarg del matí.

El  lliurament  de  les  notes  finals de  les  avaluacions  extraordinàries  (alumnes  amb  matèries  pendents)  de
BATXILLERAT es farà el  dilluns 6 de setembre a les  12:00 h.  Les reclamacions es podran fer  el dia 6 i el dia 7 de
setembre.

El dimarts 7 de setembre,  els alumnes de Batxillerat amb matèries pendents al setembre han de fer la  matrícula
extraordinària al centre; també l’haurà de fer en aquestes dates l’alumnat de la ESO que no l’hagi fet al juny.

Les proves extraordinàries (recuperacions) de 1r de Batxillerat es faran el dijous 2 i el divendres 3 de setembre en
horari de matí. El calendari de les proves es pot consultar a la nostra pàgina web: institutmontjuic.cat .

Llibres de text.- L’entrega de llibres per l’empresa IDDINK es farà a domicili. Per comprar amb IDDINK és obligatori
ser soci de l’AMPA i el pagament es fa al comprar els llibres. Les famílies que tinguin dos germans al centre i hagin
pagat dues quotes per IDDINK, se’ls tornarà els diners d’una quota.

Per sol·licitar la beca de llibres l’alumnat d’ESO/BATX es pot informar a la Secretaria del centre la segona setmana del
mes de setembre.

Pagament de colònies: hi haurà com cada any colònies de final de curs vinculades al crèdit de síntesi a tota la ESO. Es
facilitarà el pagament en dos terminis durant el curs.

Dies festius de lliure disposició. 

Estan pendents d’aprovació pel claustre i consell escolar. Al setembre us informarem de quins són els tres dies de 
lliure disposició.

Aprofitem l’ocasió per desitjar-los unes bones vacances.

Quim Tubert
Cap d’Estudis
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