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       Informació curs 2016-2017 
 
Benvolgudes famílies, 
 
 
 
Ens adrecem a vosaltres per informar-vos sobre alguns aspectes de 
funcionament del curs 2016-2017. 
 
 
HORARI DE CLASSES ESO I BATXILLERAT: 
 
Pel proper curs l’horari marc de l’alumnat de l’ESO i el Batxillerat serà de 8:00 a 
14:30. 
 
El servei de menjador s’iniciarà el 13 de setembre (de 14:30 a 15:30) i les 
activitats extraescolars la primera setmana d’octubre. L’oferta d’aquestes 
activitats, la seva organització i preu la podeu consultar a la pàgina web del 
centre. 
 
El centre continua en la seva línia de treball en 4 eixos: 
 
a) Potenciació del plurilingüisme, oferint l’anglès com a primera llengua a 
tota l’ESO i Batxillerat  i el francès a 2n i 3r. El francès i  l’alemany com a 
optativa. I, assignatures impartides en anglès: a 1r, 3r i 4t les ciències socials i 
les matemàtiques a 2n. 
 
b) Impuls ús de les tecnologies. Tot l’alumnat de l’ESO ja treballarà amb 
tauletes i es prioritzarà l’ús del llibre digital, el moodle, les aplicacions 
informàtiques...  
 
c) Formació de l’alumnat en les competències bàsiques per tal que 
esdevinguin ciutadans preparats, crítics i responsables. Es realitzen projectes 
transversals i globals. Un d’ells el “temps de llegir”. 
 
d) Priorització de les mesures d’inclusió per poder atendre a les necessitats 
educatives dels nostres alumnes. Entenent que l’acció tutorial, el seguiment 
psicopedagògic i l’oferta d’opcions de formació diverses són elements claus. 
 
 
DEURES D’ESTIU I AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA SETEMBRE: 
 
Al moodle de la plataforma de l’institut a l’apartat “feines d’estiu” trobareu el 
material i les instruccions dels deures que cal fer. Estan organitzats per nivells, 
cal clicar a l’encapçalament i no al nom del professorat en concret. 
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Us recordem que l’alumnat que té assignatures pendents ha de presentar-se a 
l’avaluació extraordinària els dies 1,2 i 5 de setembre segons l’horari establert (el 
podeu consultar a la web del centre). 
 
 
El lliurament de notes (avaluació extraordinària) es farà el dimarts 6 de setembre 
a les 11:00. El període de reclamacions finalitzarà el dimecres 7 de setembre a la 
mateixa hora. 
 
 
INICI DE CURS: 
 
El dilluns 12 de setembre es realitzarà la Jornada de Benvinguda: 
 
De 9:00 a 11:00  1r ESO 
De 10:00 a 11:00  2n i 3r ESO 
De 11:00 a 12:00   4t ESO i Batxillerat 
 
El dimarts 13 de setembre els alumnes han de presentar-se a l’institut a les 8:00 
per començar les classes amb normalitat (ESO i Batxillerat). Inici servei de 
menjador. 
 
 
REUNIONS: 
 
El dilluns 5 de setembre a les 18:00 hi haurà una reunió per les famílies de 
l’alumnat de 2n de Batxillerat que participa en l’intercanvi amb una escola de 
Txèquia. 
 
El dimecres 7 de setembre a les 18:00 hi haurà la presentació del servei de 
menjador i de les activitats extraescolars, gestionats per l’empresa Vostra Cuina 
conjuntament amb l’AMPA. 
 
 
El dimecres 7 de setembre a les 19:00 hi haurà la reunió de les famílies de 1r 
d’ESO. A més de la informació del curs es lliuraran les tauletes (cal portar el DNI 
del tutor/a legal i el justificant dels pagaments). 
 
El dimecres 5 d’octubre a les 18:00 (1r i 2n d’ESO) i a les 19:00 (3r, 4t i 
Batxillerat) hi haurà la reunió de famílies per grups-classes amb el tutor/a. 
 
 
MATERIAL DEL CURS: 
 
A la presentació del primer dia s’explicarà els alumnes quin serà el material que 
faran servir al llarg del curs. A la pàgina web del centre podeu consultar el llistat 
de llibres per batxillerat,... que també podreu adquirir per mitjà de l’empresa de 
reutilització de llibres IDDINK. 
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VACANCES I FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ: 
 
Presentació del curs: 12 de setembre del 2016 
 
Final de curs: 21 de juny del 2017 
 
Vacances: 
 
Nadal: del 23 de desembre al 8 de gener (ambdòs inclosos) 
Setmana Santa: del 8 al 17 d’abril (ambdòs inclosos) 
 
Dies de lliure disposició: 
31 d’octubre 
5 de desembre 
2 de març 
28 d’abril 
   
 
 
 
  Rebeu una cordial salutació i bones vacances. 
 
 
       L’Equip Directiu 
 
 
 
 
 


