
 

 

 

 

Vilanova del Vallès, a 22 de juliol de 2019 

Benvolguda família, 

Des de l'Institut de Vilanova del Vallès us volem fer arribar una sèrie d'informacions 

que considerem que heu de tenir presents de cara a l’inici del curs 2019/20.  

 

Calendari d'inici de curs 

• Dimarts 3 de setembre: exàmens de recuperació de 1r de batxillerat a l’aula 

M2 amb l’horari: 

o 8-9:30: Física i Castellà 

o 10-11:30: Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les CCSS i Llatí.  

o 12-13:30: Biologia, Anglès, Català i Química. 

 

• Dijous 5 de setembre a les 13h: lliurament de les notes de l’avaluació 

extraordinària de 1r de batxillerat.  

 

• Del 6 al 10 de setembre es durà a terme la matriculació de batxillerat de 

l’alumnat que tenia assignatures pendents a l'avaluació ordinària. 

 

 
• Dijous 12 de setembre. Presentació del curs: amb la finalitat de fer una bona 

acollida de l'alumnat, es farà d'una manera gradual d'acord amb l'horari 

següent: 

 Alumnat de 1r d'ESO   --- de 9:00h a 12:00 

 Alumnat de 2n, 3r, 4t d'ESO   --- de 10:00h a 12:00 

 Alumnat de batxillerat   --- de 11:00h a 13:00 

Aquest dia, l'autobús deixarà tot l'alumnat d'ESO de Vallromanes a les 9h a 

l'institut i el recollirà a les 12h. 

 

• Divendres 13 de setembre a les 8h: inici de les classes. 

 

  



 

 

 

 

Marc horari 

Per al curs 2019/20 el Departament d'Educació ens ha tornat a concedir la continuïtat 

de la jornada compactada. 

L’horari marc d’aquest curs s’ha modificat per a incloure mitja hora diària de lectura per 

a tot l’Institut. Així les classes seran de 55’. 

Marc horari de dilluns a divendres: de 8:00 a 14:35 

- De 8:00 a 9:50 h: 1r bloc de 2 classes. 

- De 9:50 a 10:10 h: 1r descans (pati). 

- De 10:10 a 10:40 h: Lectura. 

- De 10:40 a 12:30 h: 2n bloc de 2 classes. 

- De 12:30 a 12:45 h: 2n descans (pati). 

- De 12:45 a 14:35 h: 3r bloc de 2 classes. 

 

L’alumnat podrà fer ús del servei de cantina fins les 15:30. 

 

Reunions inici de curs 

Com cada curs a les reunions d’inici de curs presentarem les tutores i els tutors dels 

diferents grups i explicarem qüestions de funcionament general del centre.  

 Famílies de 1r d'ESO: Dilluns 9 de setembre a les 18h. 

 Famílies de 2n i 3r d'ESO: Dimarts 17 de setembre a les 18h. 

 Famílies de 4t d'ESO i batxillerat: Dimarts 24 de setembre a les 18h. 

 

Donat l’aforament dels espais i els objectius de les reunions l’alumnat no ha d’assistir a 

aquestes. 

 

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 

Equip directiu de l'Institut de Vilanova del Vallès 


