Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Montilivi
Avinguda Montilivi, 125
17003 Girona
Tel. 972 209458
Fax 972 209069
iesmontilivi@xtec.cat
http://www.iesmontilivi.cat

Benvolguts pares,
Us lliurem aquesta carta per informar-vos i orientar-vos sobre l’inici del proper curs
escolar 2016-17
CALENDARI D’INICI DE CURS. MARC HORARI
El curs s’iniciarà el dimarts dia 13 de setembre amb el següent horari:
 Primer curs: de 8.05 a 11.00 h: presentació del curs per part dels tutors.
D’11.00 a 11.30 Esbarjo
D’11.30 a 13.30 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 segon a quart curs: de 9.00 h. a 11.00 h: presentació del curs per part dels
tutors (tria d’optatives a segon i tercer).
D’11.00 a 11.30 Esbarjo
D’11.30 a 13.30 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 8.05 h. i els
recollirà a les 14.45 h.
El dimecres dia 14 de setembre s’iniciaran les activitats lectives en horari complet.
L’horari serà:
Alumnes de 1r i 2n d’ESO:
 De 8.05 a 11 tres hores lectives
 D’ 11 a 11.30: esbarjo
 D’ 11.30 a 13.30: dues hores lectives
 De 13.30 a 13.45: segon esbarjo
 De 13.45 a 14.45: una hora lectiva
Alumnes de 3r i 4t d’ESO:
 De 8.05 a 11: tres hores lectives
 D’ 11 a 11.30: esbarjo
 D’11.30 a 14.30: tres hores lectives

LLIBRES
El llistat de llibres el trobareu a partir del 30 de juny a Consergeria i també estarà
penjat a la pàgina web de l’institut. Els llibres es poden adquirir a la llibreria
Empúries.
DEURES D’ESTIU
Els trobareu al MOODLE de la nostra web:
DEURES D’ESTIU 2016
Si no podeu accedir-hi, podeu adquirir els deures a la Consergeria del centre.

RECUPERACIONS D’ESO
Les dates de recuperacions seran:

8a9
9.15 a 10.15

Dijous 1 de setembre
Ciències Socials
Castellà

10.30 a 11.30

Anglès

11.45 a 12.45

Català

13.00 a 14.00

Francès

14.15 a 15.00

Visual i Plàstica

Divendres 2 de setembre
Matemàtiques
Tecnologia / Llatí
Educació Física
Ciències Naturals / Biologia i
Geologia
Física i Química
Religió / Valors Ètics / Projecte de
Recerca
Música

Els alumnes han de presentar obligatòriament els deures d’estiu fets el dia de l’examen. Tal
com hem informat repetidament, són part de la nota de recuperació de l’assignatura.

Lliurament de notes de setembre el dijous dia 8 de setembre a la Biblioteca del
centre:
1r i 2n d’ESO a les 10.00h
3r i 4t d’ESO a les 11.00h
MATÈRIES OPTATIVES DE 2N i 3R


Es podran consultar a la pàgina web del centre a partir de juliol

www.iesmontilivi.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

Girona, 19 de juny de 2016

