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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. 
Per a vosaltres alumnes, aquest curs iniciareu una nova etapa de formació, durant els anys 
que restareu a l’institut creixereu tant a nivell acadèmic com personal.
Per els pares, els canvis sempre ens suposen un cert neguit, però us podem assegurar que 
amb pocs dies els vostres fill/es estaran perfectament integrats a la vida del centre.

En primer lloc, volem informar-vos que l’inici del curs serà el dia En primer lloc, volem informar-vos que l’inici del curs serà el dia 12 de setembre12 de setembre . .

HORARIHORARI
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.

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 pels alumnes socis 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 dossiers d’ Educació Física es poden passar a recollir per consergeria  partir del dia 27 
d’agost de 9 a 1 del migdia. Els preu d’aquest dossiers és  d’1,20 €. 

Per motius al·liens a l’institut, les llibreries no poden vendre el quadern d’exercicis d’anglès 
és per això, que haureu de comprar-lo al centre del 3 al 6 de setembre a consergeria de les 
8 a les 14 h. El preu aproximat serà de 10  €.
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NOVA INTRANET

Tal i com ja us vam informar quan vau venir a fer la matrícula, volem posar en marxa la 
intranet del centre, 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.

AULA MÒBIL DE PORTÀTILS

Els vostres fills i filles, no disposaran d’ordinador personal propi però el centre posarà al seu 
abast un portàtil que compartiran tres alumnes. 

Aquest portàtils són propietat del centre i per tant no els podran utilitzar a casa. A la tutoria 
d’inici de curs se’ls informarà de la normativa d’ús dels esmentats ordinadors.

El dia 20 de setembre tenim previst fer un taller per a pares i mares amb l’objectiu de donar-
vos  eines  per  ajudar  als  vostres  fills  amb  les  tasques  relacionades  amb  entorns 
d’aprenentatge digitals (Moodle i altres) i també per explicar-vos l’ús de la intranet del centre. 

REUNIÓ D’ INICI DE CURS

Us facilitarem més informació en la reunió d’inici de curs que farem el dia 9 d’octubre per a 
les famílies de 1r i 2n d’ ESO.

Horari: A les  20 h assemblea d’  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


