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Benvolguts pares i mares d’alumnes de 1r d’ESO 
 
Amb aquest escrit volem donar-vos la benvinguda al nostre centre i exposar-vos aquells temes 
més importants que són del vostre interès en quan al funcionament general del curs 2019-
2020. 
 
INICI DE CURS 
 
Dijous 12 de setembre  
 

08:00h Entrada a l’Institut  
Benvinguda de la direcció,  presentació dels tutors,  lliurament dels horaris.  Sessions de 
tutoria. Lliurament de material. 
 

11:25 Sortida de l´alumnat i transport 
 
Divendres 13 de setembre 
 

Inici del curs amb l’horari habitual del curs , intensiu de matins de 8:00 a 14:45 
 
MARC HORARI 
 
L’institut de Santa Coloma aquest curs 2019-2020  realitzarà jornada intensiva  de matins amb 
un marc horari que comprèn de 08.00 a 14.45h. 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:00 - 9:00      

9:00 – 10:00      

10:25 - 11:25      

11:25 – 12:25      

12:45 - 13:45      

13.45 – 14.45      

 

Recordem la importància de començar les classes havent esmorzat correctament per millorar el 
rendiment acadèmic i que els alumnes  portin esmorzar variat per recuperar forces a les hores 
dels patis. 

 
MATÈRIES OPTATIVES  
 

De les 30 hores lectives  setmanals hi ha tres matèries optatives:  francès, lectura que 
juntament amb la religió i cultura i valors ètics, aniran canviant al llarg dels trimestres i una 
d’informàtica d’una hora setmanal que faran durant tot el curs. 
 
LLIBRES i ORDINADORS 
 

Els que encara teniu pendent la compra de llibres la podeu realitzar mitjançant l’enllaç 
www.llibrestext.com, recordeu que podeu fer les comandes, si no les heu fet encara,  del 26 
d’agost al 6 de setembre. Trobareu publicada la llista de llibres i material a la pàgina web. 

http://www.llibrestext.com/


 

Entre els llibres n’hi haurà en format de paper i d’altres en format digital. Els de socials i 
experimentals entren en el programa de reutilització de llibres. 
 
Les famílies que heu demanat l’ordinador haureu de recollir-ho el 10 de setembre de 09.00 a 
14.00 i de 15.30 a 18.00 h en el mateix Institut. 
 
AFINS organitza una segona  jornada de venda de llibres de segona mà el dia 5 de setembre, 
més informació al web. 
 
RELACIÓ FAMILIES-INSTITUT 
 
La primera reunió informativa  general de pares de primer d’ESO es farà el dimecres 25 de 
setembre a les 19.30h a la Sala polivalent de l´Institut. 
Durant la reunió , a més a més de les informacions corresponents del curs, us  lliurarem un 
nom d’usuari i contrasenya per accedir a la Intranet del centre 
(https://santacoloma.ieducacio.com) on disposareu de l’horari dels vostres fills/es, rebreu els 
correus electrònics i informacions provinents del centre com comunicats, faltes d’assistència,   
incidències que es puguin esdevenir.  
El  primer dia de curs, els alumnes rebran el seu  horari de classes i les hores de visita per les 
famílies, marcats pels respectius tutors/es. 
 
COMUNICAT  D’INCIDÈNCIES 
 

Les informacions d’esdeveniments, activitats o notícies del centre es faran mitjançant el correu 
electrònic que els pares han facilitat en el moment de la matrícula. 
Es comunicaran les faltes d’assistència de l’alumnat mitjançant  missatges de mòbil. És 
important que es comprovi el telèfon mòbil de comunicació amb la família. 
 
TRANSPORT ESCOLAR 
 

Els alumnes de fora del municipi de Santa Coloma de Farners disposen de transport escolar. 
Els horaris i el funcionament d’aquest el trobareu a la web del consell Comarcal de la Selva 
http://www.selva.cat/educacio/transport.php  a principis de setembre. 
 
DEURES D’ESTIU 
 

Els alumnes de 1r d’ESO hauran de lliurar la carta de presentació i els deures d’estiu que els  
seus tutors de primària els hi van  recomanar a uns, de forma voluntària, o els hi varen 
prescriure de forma obligatòria a d’altres.  
 
FESTIUS LOCALS I DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ 
 

Nadal: del 21 de desembre al 7 de gener  (ambdós inclosos). 
Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril   (ambdós inclosos) 
Segons el calendari laboral: 11 setembre, 12 d’octubre, 1  de novembre (Tots Sants), 6 de 
desembre (dia de la Constitució), 8 de desembre (la Immaculada), 1 de maig (Festa del Treball) 
Locals :  24 de setembre (festa major), 14 d’abril  (festa del Coro)  
Lliure elecció del centre (3 dies) consensuats  pels centres educatius i l’Ajuntament de SCF 
31 d’octubre, 21 de febrer i  4 de maig. 
 
 
Cordialment 
 
Dolors Oliveras Ferrerós 
Directora 
 
 
Santa Coloma de Farners, 26 de juliol  de 2019 

https://santacoloma.ieducacio.com/

