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Benvolgudes famílies, 
Us lliurem aquesta carta per informar-vos i orientar-vos sobre l’inici del proper curs escolar 
2019 -2020 
 
CALENDARI D’INICI DE CURS. MARC HORARI. 
El curs s’iniciarà el dijous dia 12 de setembre amb el següent horari: 

 Primer curs: de 8.00 a 11.00 h: presentació del curs per part dels tutors. 

D’11.00 a 11.30 h Esbarjo 

D’11.30 a 13.30 h Proves de lectoescriptura i velocitat lectora (Els alumnes han de 

portar bolígraf i paper per escriure; els llibres de text els portaran l’endemà) 

De 13.30 a 14.30 h Classe segons horari 

 De segon a quart curs: de 9.00 a 11.00 h: presentació del curs per part dels tutors 

(tria d’optatives a segon i tercer) 

D’11.00 a 11.30 h Esbarjo 

D’11.30 a 14.30 h Classe (Els alumnes han de portar bolígraf i paper per escriure; els 

llibres de text els portaran l’endemà) 

Aquest dia el transport escolar arribarà per a tots els cursos a les 8.00 h i els recollirà 
a les 14.30 h. 
El divendres dia 13  de setembre s’iniciaran les activitats lectives en horari complet. 
L’horari pels alumnes de l’ESO serà:  

 De 8.00 a 11.00 h : tres hores lectives 

 D’ 11 a 11.30 h : esbarjo 

 D’11.30 a 14.30 h : tres hores lectives 

 
LLIBRES 
El llistat de llibres el trobareu disponible a la pàgina web de l’institut: Secretaria – Venda de 
Llibres i també a Consergeria. Els llibres es poden adquirir el divendres dia 28 de juny de 
17.00 a 19.00 h al mercat de segona mà a l’institut, i a la llibreria Empúries i Abacus.  

 
DEURES D’ESTIU 
Les activitats de consolidació que podran realitzar voluntàriament els alumnes durant les 
vacances les trobareu al MOODLE de la nostra web: DEURES D’ESTIU 2019 
Aquestes activitats les podran portar a començament de curs i lliurar-les als professors de 
les respectives matèries que les tindran en compte a l’avaluació del primer trimestre.  
No es necessita cap clau per accedir-hi, cal fer-ho però des de l’adreça de correu electrònic 
del propi alumne del domini del centre. Tot i així, si trobeu algun problema a l’accés podreu 
adquirir els deures a la Consergeria del centre. 
 
MATÈRIES OPTATIVES DE 2n i 3r 
Es podran consultar a la pàgina web del centre a partir de juliol: https://www.institutmontilivi.cat/ 

Per qualsevol dubte que tingueu, podeu trucar a l'institut i procurarem ajudar-vos. 
 
Ben cordialment, 
 
Ruben Pino Garcia 
Director de l’Institut Montilivi 


