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Benvolgudes famílies, 
 
Us lliurem aquesta carta per donar-vos la benvinguda al centre i per informar-vos del 
començament del proper curs.  
 
 
CALENDARI D’INICI DE CURS 
 
El curs s’iniciarà el dijous dia 12 de setembre amb el següent horari (8.00 -14.30 h): 

 

 De 8.00 h a 11.00 h: Presentació del curs per part dels tutors. 

 D’11.00 h a 11.30 h: Esbarjo 

 D’11.30 h a 13.30 h: (Els alumnes han de portar bolígraf i paper per escriure; 

els llibres de text els portaran l’endemà) 

- Prova de lectura i escriptura 

- Prova de velocitat lectora 

 De 13.30 h a 14.30 h: Classe segons horari 

 

           

El dijous dia 13 de setembre ja se seguirà l’horari de classes habitual: 

 

 De 8.00 a 11.00 h: tres hores lectives 

 D’ 11.00 a 11.30 h: esbarjo 

 D’ 11.30 a 14.30 h: tres hores lectives 

 
A les tardes el centre oferirà diverses activitats extraescolars. Podeu consultar el calendari i 
horari d’aquestes activitats a la pàgina web, on també podran fer les inscripcions. (Veure full 
adjunt de l’AMPA) 
 
 
La biblioteca del centre romandrà oberta fins les 18.00 h durant el curs escolar. 
 
 
 
MATÈRIES OPTATIVES 
 
Aquest curs, les dues hores de matèria optativa es distribuiran de la següent manera: 

 

 Una hora setmanal de PUNTEDU (Projecte de lectura) 

 Una hora setmanal de Competència Digital 
  
 
 
 
 

 



 

 
LLIBRES 
 

 Informació Llibres de text: podeu trobar el llistat de llibres del curs vinent a la pàgina 
web del centre, clicant a la pestanya "Secretaria" i "Venda de llibres". (Mirar full 
adjunt amb el llistat dels llibres). 
 

 Aquest curs hi haurà un mercat de segona mà per la compra de llibres que es farà a 
l’institut el divendres dia 28 de juny a la tarda entre les 17.00h i les 19.00h. 

 

 També podeu comprar els llibres a les llibreries Empúries i Abacus de Girona on 
disposen del llistat.  

 
 No cal que compreu agenda.  El tutor us la donarà el primer dia de classe. 

 
 A l’assignatura de Música els alumnes no compren llibre, però sí que hauran 

d’adquirir un ukelele (20€ aproximadament). Al setembre s’informarà de com i on 
comprar-lo.  
 

 
RELACIÓ FAMÍLIA-TUTORS 
 
La primera reunió de les famílies amb els tutors es farà a finals de setembre. Si es creu 
necessari, abans es pot demanar una entrevista amb el tutor. La sol·licitud es pot fer a 
través d’una trucada telefònica o mitjançant una nota a l’agenda de l’alumne/a. 
 
SERVEI DE BAR-CANTINA  
 
El centre disposa d'un servei de Bar-Cantina pels alumnes que es vulguin quedar a dinar. 
Trobareu informació més detallada durant el mes de juliol a la web del centre: barra de la 
part superior de la pantalla, pestanya "Serveis del centre" i "Bar" . 
 
PÀRQUING  
 
El centre disposa d’una zona tancada per a l’estacionament de bicicletes i motos. Tot i estar 
vigilat, no podem garantir la custòdia dels vehicles que s’hi deixin. Els alumnes que en 
vulguin fer ús hauran d’adquirir una targeta per poder accedir. A l’inici de curs se’ls informarà 
de com fer-ho. 
 
Per qualsevol dubte que tingueu, podeu consultar la pàgina web, barra superior 
“Centre” i “Informació per a pares”, amb respostes a les preguntes més freqüents. 
També  podeu trucar a l'institut i us atendrem.  
 
Ben cordialment, 
 
 
 
 
Ruben Pino Garcia 
Director  
 
Girona, 20 de juny de 2019 


