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Carta d’inici de curs 2019-2020 

 

Benvolgudes famílies,  

Us donem la benvinguda, una vegada més o per primera vegada, al nou curs acadèmic de  

l’Institut del Ter.  A continuació us fem arribar un seguit d’informacions que pensem poden 

ser importants per començar el curs el proper dijous dia 12 de setembre. 

 Les classes començaran el dijous 12 de setembre a les 8 del matí. L’alumnat serà 

rebut al pati pels seus/ves tutors/es que els presentaran el nou curs escolar. A 

continuació s’iniciaran les classes.  

 El primer dia de curs cal portar fulls quadriculats per escriure  i estoig. 

 Al llarg del matí es lliuraran els llibres, bates  i les claus de les guixetes a l’alumnat 

que hagin fet efectives les quotes corresponents abans de l’inici del curs. Recordeu 

de fer-nos arribar els comprovants de pagament els primers dies de setembre . 

 El nostre horari marc és de 8 a 14:40 h. Aquestes sis hores lectives es distribueixen 

en blocs de  dues hores de classe consecutives, separats per dos esbarjos de 20 

minuts cadascun. 

 Durant tot el curs escolar és molt necessari que els nois i les noies arribin a l’institut 

ben esmorzats (fruita, cereals i làctics), ja que han de seguir una jornada completa i 

cal assegurar el seu treball i rendiment. També cal que portin esmorzar per a 

cadascun dels esbarjos. Com a escola verda que som, cal que tot l’alumnat   porti 

aquest esmorzar dins una carmanyola, porta-entrepans i cantimplora. Eviteu els 

tetrabriks de sucs , les llaunes i el paper d’alumini.  

 Consulteu el calendari escolar a la nostra pàgina web https://agora.xtec.cat/seccio-

institut-manlleu/linstitut/calendari-del-curs/ 

 En les reunions d’inici de curs se us completarà tota la informació necessària de cada 

curs: 

- La reunió de pares i mares d’alumnes de 1r d’ESO es realitzarà el dilluns 9 de 

setembre a les 7 del vespre a l’institut.  

- La reunió de pares i mares d’alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO es realitzarà el 7 

d’octubre a les 7 del vespre . Falta concretar l’espai on es farà.  

 Sortides i activitats.  

- Les sortides i activitats són part del currículum i són avaluables per tant són 

obligatòries per tot l’alumnat. A inici de curs us farem arribar el llistat de sortides  i 

activitats previstes i les modalitats de pagament.  
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- Activitats extraescolars: Les AMPA de Manlleu han editat un catàleg conjunt 

d’activitats extraescolars que trobareu en aquest enllaç 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jGfZAgCxATm_Ou95PdylwDeVlw

k6JX4LqHdhFB1V2InJXg/viewform 

L’institut del Ter posa també a disposició del seu alumnat d’altres activitats en 

horari de tarda  de les que ja vau rebre informació en el moment de la matrícula 

 Comunicació entre el centre i  les famílies. 

És molt important i necessari que hi hagi comunicació entre el centre i la família. A banda de 

la comunicació imprescindible amb el tutor o la tutora, diverses vegades al llarg del curs  des 

de l’Equip Directiu us farem arribar informacions que és important que conegueu. Totes us 

arribaran via telemàtica. Per això és imprescindible disposar d’un correu electrònic que no 

sigui el de l’alumne/a.  

A partir d’aquest curs el centre disposarà de la plataforma informàtica IEduca per tal que 

pugueu conèixer la relació de retards i faltes d’assistència dels vostres fills o en cas que n’hi 

hagi, les incidències. També la possibilitat d’intercanviar correus electrònics amb el tutor/a 

dels vostres fills (cada família disposarà d’un codi d’usuari i d’una contrasenya) .  

Hem previst una sessió d'assessorament per les famílies que vulguin instal·lar-se la 
aplicació mòbil, molt útil i pràctica per al seguiment del fill/a. En iniciar-se el curs informarem 
de la data i hora. 
 
És molt important que consulteu la pàgina web  del centre, on anirem introduint totes les 

informacions destacades que es vagin produint al llarg del curs.  

https://agora.xtec.cat/seccio-institut-manlleu/ 

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o suggeriment, que podeu formular 

presencialment, per telèfon o per correu electrònic a partir del 2 de setembre.  

Us desitgem un bon inici de curs!  

Cordialment,  

L’equip directiu 
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