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Benvolgudes famílies, 
 
Us fem arribar diverses informacions per facilitar el bon funcionament de l’inici del curs 
2016-17 
 

- Recollida i lliurament del full d’optatives. 
- Dates de les reunions informatives per a les famílies. 
- Horari de les presentacions del curs de cada nivell. 
- Inici de les classes. 
- Marc horari del curs 2016-17 
- Calendari d’exàmens de les proves extraordinàries de setembre-2016. 
- Data i horari del lliurament de butlletins de les proves extraordinàries de 

setembre. 
- Projecte Educat 2.0. i resum de pagaments. 

 
Lliurament del full d’optatives 

 
El full per fer la tria d’optatives es podrà descarregar a la plataforma del centre. 

 

 L’alumnat d’ESO que ha triat francès com a segona llengua estrangera no ha de 

recollir ni lliurar el full d’optatives.  

 L’alumnat de 1r. 2n i 3r d’ESO que tingui menys de tres assignatures suspeses 

(en el butlletí de juny), ha de descarregar  el full d’optatives de la plataforma/web 

del centre o recollir-lo a la secretaria entre els dies 1 i 2 de setembre. Aquest full 

s’ha de retornar, amb la tria feta, del 1 al 6 de setembre de 09:00 a 13:00 a la 

Secretaria. 

 

En cas de no lliurar el full l’equip docent assignarà les optatives. 

 

 L’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO que tingui més de dues assignatures suspeses (en 

el butlletí de juny), ha de recollir el full d’optatives juntament amb el butlletí de 

notes de setembre el dia 7 de setembre. S’ha de retornar el dia 8 de setembre 

de 09:00 a 13:00 a la Secretaria. 

 

En cas de no lliurar el full l’equip docent assignarà les optatives. 

 
 
Reunions informatives per a les famílies 

 

 Primer d’ESO: Dilluns 12 de setembre a les 19:00 hores. 

 Segon d’ESO: Dimarts 20  de setembre a les 18:30 hores. 

 Tercer d’ESO: Dimecres 21 de setembre a les 18:30hores. 

 Quart d’ESO:  Dimarts 20 de setembre a les 19:00 hores.  

 Primer de Batxillerat: Dilluns 12 de setembre a les 18:30 hores. 

 Segon de Batxillerat: Dimecres 21 de setembre a les 19:00 hores 
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Horari presentació del curs per nivells 

 

Els alumnes el dia de la presentació han de portar una llibreta i bolígraf.  
 

 Primer d’ESO: dilluns 12 de setembre de 09:00-12:00- portar l’ordinador 
 

 Segon d’ESO: dilluns 12 de setembre de 10:00 a 12:00. 
 

 Tercer d’ESO: dilluns 12 de setembre a les 11:00 a 12:30 
 

 Quart d’ESO: dilluns 12 de setembre a les 12:00-:13:00 
 

 Primer de Batxillerat: dilluns 12 de setembre a les 12:30-13:30 
 

 Segon de Batxillerat: dilluns 12 de setembre a les 12:30-13:30 
 

 
Inici de les classes 

 
Tots els alumnes (ESO i BTX) començaran les classes, amb l’horari regular, el dia 13 de 
setembre. 

 
 
Marc horari del curs 2016-17 
 
Us recordem que l’horari de classes és de 08:00 fins les 14:30 de dilluns a divendres i no 
hi ha classes a la tarda. 
 
El centre i l’AMPA organitzaran diferents activitats que es realitzaran les tardes de dimarts 
i dimecres. La informació referent a aquestes activitats es donarà a principis de setembre. 
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Calendari d’exàmens de les proves extraordinàries de setembre. 

 
NOMÉS els estudiants amb matèries pendents, que han cursat ESO o BTX a l’Institut Sant 
Quirze del Vallès el curs 2016-17, han de presentar-se a les proves extraordinàries al 
nostre centre. 
 
Els dies dels exàmens de setembre són l’1 i el 2 de setembre. 
El calendari el juliol es va enviar a les famílies i està penjat a la plataforma 

 
 
PER LES ASSIGNATURES OPTATIVES (excepte el francès, dia fixat al calendari 
d’exàmens), TREBALLS DE SÍNTESI I PROJECTES DE RECERCA PRESENTAR LA 
FEINA DE RECUPERACIÓ EL DILLUNS 1 DE SETEMBRE I CONCRETAR AMB EL 
PROFESSOR EL DIA DE LA PROVA ( SI S’ESCAU) 

 
 

Lliurament de butlletins de les proves extraordinàries de setembre 
 

El butlletí de les proves extraordinàries de setembre es lliurarà el dia 7 de setembre a les 
12:30h. 
( Juntament amb el butlletí es lliurarà el full de tria d’optatives ) 

 
 

Projecte Educat 2.0 
 

El nostre centre participa en el projecte eduCAT2.0 impulsat pel Departament 
d’Ensenyament en els nivells de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO des del curs 2010-11. El projecte 
eduCAT2.0 té com a objectiu integrar les tecnologies de la informació i de la comunicació 
(TIC) en els centres educatius.  
 
Això significarà que aquest curs 2016-17 els vostres fills i filles de 2n, 3r i 4t d’ESO 
cursaran les matèries de matemàtiques, ciències socials, ciències de la naturalesa, 
tecnologia i educació física (àmbit teòric), en suport digital amb un ordinador portàtil 
netbook. La resta de matèries: català, castellà, francès, anglès, física i química 
continuaran utilitzant el llibre en paper tal com figura a la llista de llibres que està penjada 
a la pàgina web del centre, compatibilitzant-lo amb l’ús de l’ordinador 

Les matèries que fan servir el llibre digital necessiten una llicència específica. Aquestes 
llicències tenen un cost total diferent en funció del curs que es detalla a continuació.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya    
Departament d’Ensenyament  
Institut Sant Quirze del Vallès  

 

C/ Bages, 21 
08192  SANT QUIRZE DEL VALLÈS 
Tel.  93 721 31 44     Fax  93 721 31 50 
E-mail: iessantquirze@xtec.net   
  www.iessantquirze.com 

Material docent de centre 

 
L’aportació dels recursos didàctics, plataforma i llibres digitals es cobrarà en dos rebuts, 
segons el resum següent per nivells: 
 
Resum de pagaments 2n ESO: 

 

Data Concepte Quantitat 

setembre - 1r termini pagament aportació recursos didàctics i 
plataforma  +  Llicències llibres digitals (domiciliació)  38,5 € 

gener 2n termini pagament aportació recursos didàctics i 
plataforma  (domiciliació)  

33 € 

   
Resum de pagaments 3r ESO: 

 

Data Concepte Quantitat 

setembre 1r termini pagament aportació recursos didàctics i 
plataforma + assegurança escolar (1,12€) + Llicències 
llibres digitals (domiciliació)  

49,32 € 

gener 2n termini pagament aportació recursos didàctics i 
plataforma  (domiciliació)  

33 € 

   
Resum de pagaments 4t ESO: 
 

Data Concepte Quantitat 

setembre 1r termini pagament aportació recursos didàctics i 
plataforma + assegurança escolar  (1,12€) + 
Llicències llibres digitals -preu variable segons 
optatives triades-  (domiciliació) 

41,62 
(màxim) 

gener 2n termini pagament aportació recursos didàctics i 
plataforma (domiciliació)  

33 € 

   
Resum de pagaments Batxillerat: 

 

Data Concepte Quantitat 

setembre 1r termini pagament aportació recursos didàctics i 
plataforma + assegurança escolar (1,12€) 
(domiciliació)  

23,12 € 

gener 2n termini pagament aportació recursos didàctics i 
plataforma (domiciliació)  

33 € 

   
 
Bon estiu! 

 
La direcció 
 
Sant Quirze del Vallès, juliol de 2016 

 


