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Solsona, 23 d’agost de 2012

Benvolgudes/ts mares i pares,

Benvolgudes/ts alumnes,

Després  d’un  relaxat  i  profitós  estiu,  encetem  un  curs  carregats/des  d’energia,  ple 
d’esperances i bons desitjos. 

En primer lloc, volem informar-vos que l’inici del curs serà el dia 12 de setembre excepteEn primer lloc, volem informar-vos que l’inici del curs serà el dia 12 de setembre excepte  
pels  alumnes  del  CFGS i  els  del  curs  d’accés  a  CFGS que  començaran  el  dia  19  depels  alumnes  del  CFGS i  els  del  curs  d’accés  a  CFGS que  començaran  el  dia  19  de  
setembre.  L’inici  del  PQPI  està  encara  per  determinar,  informarem en el  moment  de lasetembre.  L’inici  del  PQPI  està  encara  per  determinar,  informarem en el  moment  de la  
matrícula.matrícula.

HORARISHORARIS

Per a l’alumnat d’ ESO i batxillerat  les classes al matí començaran a les 8:55 i s’acabaran a 
les 14:10,  excepte els dimecres que acabaran a les 13:15. A la tarda (dilluns, dimarts i 
dijous) les classes començaran a les 15:30  i s’acabaran a les 17:20.

L’horari  de  l’alumnat  de  1r  curs  de  CFGM és  de  8  a  14:15,  excepte  el  dimecres  que 
acabaran a les 13:15.

L’horari de l’alumnat de 2n curs de CFGM és de 14:35 a 20:20 excepte els divendres que és 
de 14:35 a 18:30.

L’horari de l’alumnat de 1r curs de CFGS és de 8 a 14:15 i el de 2n curs el mateix horari de 
dilluns a dimecres.

L’horari de l’alumnat del curs d’accés al CFGS és de 8 a 12:15.

L’horari de l’alumnat del PQPI de fusteria és de 8 a 14:30.

Altres informacions:

MENJADOR

El  servei  de  menjador  continuarà  igual  que  els  anys  anteriors.  Els  talonaris  es  podran 
comprar a partir del dia 1 de setembre a secretaria i els tiquets individuals a consergeria. 
Així  mateix,  els /les alumnes continuaran entregant els tiquets -de tota la setmana o del 
mateix dia- a consergeria abans de les 10 del matí. 

El preu del tiquet de  menjador és de  6,20 €., el talonari de 10 tiquets valdrà 50,- €. Els 
preus  per l’alumnat soci de l’AMPA serà de 47,- €  el talonari i de 5,20 € el tiquet individual.

REUTILITZACIÓ

Si els vostres fills/-es s’han acollit al  Programa de Reutilització de Llibres de Text se’ls 
entregaran els llibres el primer dia de curs junt amb l’agenda (si s’ha pagat) . Els/les 
alumnes de batxillerat que heu comprat els llibres de text a l’AMPA, els podreu passar a 
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buscar per la consergeria de l’institut  de 9 a 1 del migdia des del dia 3 fins al 7 de setembre. 
Alguns llibres de lectura es podran demanar en préstec a la biblioteca.

Els dossiers d’ Educació Física es poden passar a recollir per consergeria  partir del dia 27 
d’agost de 9 a 1 del migdia. Els preus d’aquests dossiers són d’ 1,20 € per a 1r i 2n d’ ESO; 
2,50 € per a 3r d’ ESO; 2,70 € per a 4t d’ ESO i de 3,25 € per a 1r de batxillerat.

NOVA INTRANET

Tal i com ja us vam informar a final del curs passat, per mitjà dels tutors personals o en fer la 
matrícula,  volem  posar  en  marxa  la  intranet  del  centre  que  serà  una  eina  potent  de 
comunicació entre les famílies i el professorat. En podeu trobar un accés directe a la pàgina 
web de l’institut  (www.francescribalta.cat)

 De fet, els que ens heu facilitat una adreça de correu electrònic, ja esteu llegint aquesta 
circular per aquest mitjà.

PAGAMENTS

Recordeu que us oferim la possibilitat d’abonar les sortides, talonaris de menjador i altres 
activitats per mitjà d’una entitat bancària.

REUNIONS D’ INICI DE CURS

Us facilitarem més informació en les reunions d’inici de curs que seran els dies:

2 d’octubre per a les famílies de 3r i 4t d’ ESO.

4 d’octubre per a les famílies de batxillerat i ensenyaments postobligatòris.

 9 d’octubre per a les famílies de 1r i 2n d’ ESO.

Horari:a les 20 h assemblea AMPA i a les 20:30 h reunió amb l’ equip directiu i tot seguit 
amb el professorat tutor dels vostres fills i filles.

Us mantindrem informats dels possibles canvis per mitjà de la pàgina web del centre.

Aprofitem l’ocasió per a saludar-vos  cordialment i us  desitgem un curs profitós .Aprofitem l’ocasió per a saludar-vos  cordialment i us  desitgem un curs profitós .
Ja sabeu que restem a la vostra disposició!Ja sabeu que restem a la vostra disposició!

Atentament, 

L’EQUIP DIRECTIU


