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Informacions de l'inici del curs 2019-2020 
  

Un nou curs 
Comença un nou curs escolar i, de la mateixa manera que hem fet sempre, la direcció del centre 
i l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes us volem passar la informació més urgent i necessària 
per iniciar-lo sense sorpreses. 
Volem donar especialment la benvinguda a l’alumnat i a les famílies que s’incorporen al nostre 
centre. Al mateix temps, convidem tant a l’alumnat com a les famílies a contactar amb nosaltres 
per a qualsevol dubte. 
 
 
 

 
Esperem que el nou curs escolar sigui profitós per a tots i totes. 
 
  

 
 

  

Quan comença el curs? 

L'inici del curs escolar serà per als cursos de l’ESO, Batxillerat i Formació Professional de 

Grau Mitjà el dia 12 de setembre, i per als cursos de Formació Professional de Grau 

Superior, el 18 de setembre. Aquest dia, el tutor/a de cada curs farà la PRESENTACIÓ DEL 

CURS (durada aproximada d'una hora) en l'horari següent: 
 

ESO I BATXILLERAT  FORMACIÓ PROFESSIONAL 
--------------------  ESO  -------------------- 

- Primer d'ESO a les 9 hores. 

- Segon d'ESO a les 11 hores. 
- Tercer i quart d'ESO a les 12 hores. 

 

----------------  BATXILLERAT  -------------- 

- Primer de BTX a les 11 hores. 

- Segon de BTX a les 11 hores. 

 
Cal que portin l'agenda escolar o, si 

encara no la tenen un quadern, bolígraf i 

moltes ganes de treballar. 

 

 -------------------  CFGM  --------------------

- 
-CURES AUXILIARS D’INFERMERIA 

-TÈCNIC EN ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ 

DE DEPENDÈNCIA 

a les 15 hores. 
 
-------------------  CFGS  --------------------- 
-TÈCNIC EN INTEGRACIÓ SOCIAL 

-TÈCNIC EN EDUCACIÓ INFANTIL 

-TÈCNIC EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I 

TURÍSTICA 

a les 15 hores. 
 

   

El 13 de setembre els cursos de l'ESO, Batxillerat, Formació Professional de Grau Mitjà 

iniciaran les classes seguint l'horari normal del curs. Els cursos de Formació Professional de 

Grau Superior les iniciaran el 19 de setembre. 
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...I per als pares, quan farem les reunions d’inici de curs? 
 

Les reunions de pares i mares serveixen per tenir un primer contacte amb les 

persones que tindran la responsabilitat de ser els tutors o les tutores dels 

vostres fills i filles. En aquestes reunions us informarem dels aspectes 

organitzatius del centre i del curs dels vostres fills i filles. El calendari 

d'aquestes reunions pels diferents cursos és el següent: 

US HI ESPEREM! 

 
 

ESO 

Curs dia hora 

1r d'ESO 5 de setembre 19 hores 

2n d'ESO 16 de setembre 19 hores 

3r d'ESO 23 de setembre 19 hores 

4t d’ESO 30 de setembre 19 hores 

 Batxillerat i formació professional 

Curs dia hora 

1r Batxillerat 9 de setembre 19 hores 

1r CF Grau Mitjà 17 de setembre 19 hores 

2n Batxillerat 30 de setembre 19 hores 

2n CF Grau Mitjà 17 de setembre 19 hores 
 

   

   

   

Informacions de l'AMPA. Distribució dels llibres de text 
 

 

LA VENDA DE LLIBRES ÉS ONLINE. 

Els llibres nous, els rebreu a l’adreça que 

indiqueu a l’aplicatiu. 

Els llibres socialitzats i l’agenda escolar es 

repartiran la primera setmana de curs. 

Per a qualsevol consulta, podeu dirigir-vos al 

telèfon de l’AMPA: 972337810 o 685861767. 

Reserva de taquilles 

Us atendrem a la cafeteria del centre del 

3 al 6 de setembre, en horari de 10 a 12 del 

matí. 

 

Comproveu que els llibres de text 

estan en bones condicions. 

La Junta de l’AMPA no es fa responsable dels 

llibres que estiguin en mal estat i no siguin retornats 

en el període de reclamacions. Comprova’ls 

abans de folrar-los i posar-hi el teu nom. 

Llistats de llibres de text 

Els llistats de llibres de text de tots els cursos es 

podran recollir a la consergeria del centre o 

consultar a la web http://www.institutsagulla.cat a 

partir de l'1de juliol. 
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