
Benvolgudes famílies, 

El curs s’iniciarà el dimecres dia 07 de setembre amb el següent horari: 

1r BAT  A les 10.00 h. El tutor/a els rebrà a l’entrada de l’edifici principal i els 
acompanyarà a la seva aula. Els hi lliurarà l’agenda de l’alumne i l’horari del curs 
i els informarà del funcionament del curs escolar. Quan acabin marxaran a casa. 

2n BAT  A les 11.00 h. El tutor/a els rebrà a l’entrada de l’edifici principal i els 
acompanyarà a la seva aula. Els hi lliurarà l’agenda de l’alumne i l’horari del curs 
i els informarà del funcionament del curs escolar. Quan acabin marxaran a casa. 

El dijous dia 08 de setembre se seguirà l’horari de classes habitual: 

 De 8.00 h a 11.00 h: tres hores lectives 

 D’ 11.00 h a 11.30 h: esbarjo 

 D’ 11.30 h a 14.30 h: tres hores lectives 

A l’hora del pati els alumnes poden sortir fora del recinte escolar. 

LLIBRES 

 Informació llibres de text: podeu trobar el llistat de llibres del curs vinent a 
la pàgina web del centre, clicant a la pestanya de la barra superior 
"Secretaria" i "Venda de llibres".  

https://www.institutmontilivi.cat/vendallibres/ 

 L’institut ha posat a disposició dels alumnes un aplicatiu per tal que puguin 
vendre els seus llibres i adquirir-ne de nous. Podran trobar l’enllaç als 
destacats de la pàgina web de l’institut: Mercat de llibres de segona mà. 
El preu dels llibres és de 15€ el llibre de text i 5€ el llibre de lectura. 

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

 No cal que comprin agenda.  

REUNIÓ DE PARES DE 1r BAT 

La reunió de pares d’inici de curs es farà presencial a la Sala d’Actes de 
l’institut el dijous dia 15 de setembre a les 19h.  

REUNIÓ DE PARES DE 2n BAT 

La reunió de pares d’inici de curs es farà presencial a la Sala d’Actes de 
l’institut el dimarts dia 20 de setembre a les 19h. 

Cordialment, 

L'Equip Directiu 

https://www.institutmontilivi.cat/vendallibres/

