
PRIMER D’ESO 

FULL INFORMATIU INICI DEL CURS 2013-2014

Reunió per als pares

Per tal  que pugueu rebre més informació respecte l’inici  de curs, o  per 
aclarir els possibles dubtes que tingueu, us convoquem a la reunió 
que tindrà lloc el  dijous, dia 5 de setembre de 2013, a les 19.00 
hores a la sala d’audiovisuals de l’institut.

Calendari escolar

El  divendres  dia  13  de  setembre,  començarà  el  curs  2013-2014.  Els 
alumnes hauran de presentar-se a les 10.00 h del matí a l’institut, on farà 
la  recepció  el  director,  es  presentarà  el/la  tutor/a  i  es  lliurarà  l’horari 
escolar.

El dilluns dia 16 de setembre, a les 8.15 h del matí s’iniciaran les classes.

Els períodes de vacances escolars seran:

• Nadal: del 21 de desembre de 2013 al 7 de gener de 2014, ambdós 
inclosos.

• Setmana Santa: del 12 d’abril de 2014 al 21 d’abril de 2014 ambdós 
inclosos.

• El Consell  Escolar  del  centre  va escollir  els  tres dies festius de lliure 
disposició: 4 de novembre de 2013, 3 de març de 2014 i 2 de maig de 
2014 . 

• Festes locals: dia 29 de novembre de 2013 i dia 2 de juny de 2014.

Les activitats docents amb alumnes finalitzaran el dia 20 de juny de 2014.

Llibres de text

Us adjuntem el llistat dels llibres i quaderns que han de fer servir durant el 
curs.  Els  quaderns  i  les  làmines  s’han  de  comprar,  els  llibres  de  text 
s’hauran de recollir els dies 5 i 6 de setembre i  pagar un lloguer de 50 € 
per  tal  de  garantir  la  gratuïtat  dels  llibres  que  caldrà  substituir,  i  per 
comprar,  quan  s’escaigui,  material  didàctic  TIC  (pissares  digitals, 
ordinadors)

Horari lectiu

Jornada continuada de dilluns a divendres de 8.15 h a 14.45 h

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament 
Institut Joan Puig i Ferreter

 
 



SEGON D’ESO

FULL INFORMATIU INICI DEL CURS 2013-2014

Calendari escolar

El  divendres,  dia  13  de  setembre,  començarà  el  curs  2013-2014.  Els 
alumnes hauran de presentar-se a les 12.00 h del matí a l’institut, on seran 
rebuts pels respectius tutors els quals els lliuraran l’horari escolar.

El dilluns dia 16 de setembre, a les 8.15 h del matí s’iniciaran les classes.

Els períodes de vacances escolars seran:

• Nadal: del 21 de desembre de 2013 al 7 de gener de 2014, ambdós 
inclosos.

• Setmana Santa: del 12 d’abril de 2014 al 21 d’abril de 2014 ambdós 
inclosos.

• El Consell  Escolar  del  centre  va escollir  els  tres dies festius de lliure 
disposició: 4 de novembre de 2013, 3 de març de 2014 i 2 de maig de 
2014 . 

• Festes locals: dia 29 de novembre de 2013 i dia 2 de juny de 2014.

Les activitats docents amb alumnes finalitzaran el dia 20 de juny de 2014.

Llibres de text

Us adjuntem el llistat dels llibres i quaderns que s’han de fer servir durant el 
curs.  Els  quaderns  i  les  làmines  s’han  de  comprar,  els  llibres  de  text 
s’hauran de recollir els dies 5 i 6 de setembre i  pagar un lloguer de 50 € 
per  tal  de  garantir  la  gratuïtat  dels  llibres  que  caldrà  substituir,  i  per 
comprar,  quan  s’escaigui,  material  didàctic  TIC  (pissares  digitals, 
ordinadors)

Horari lectiu

Jornada continuada de dilluns a divendres de 8.15 h a 14.45 h.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament 
Institut Joan Puig i Ferreter

 
 
 
 



TERCER D’ESO

FULL INFORMATIU INICI DEL CURS 2013-2014

Calendari escolar

El  divendres,  dia  13  de  setembre,  començarà  el  curs  2013-2014.  Els 
alumnes hauran de presentar-se a les 12.00h h del  matí  a l’institut,  on 
seran rebuts pels respectius tutors els quals els lliuraran l’horari escolar.

El dilluns dia 16 de setembre, a les 8.15 h del matí s’iniciaran les classes.

Els períodes de vacances escolars seran:

• Nadal: del 21 de desembre de 2013 al 7 de gener de 2014, ambdós 
inclosos.

• Setmana Santa: del 12 d’abril de 2014 al 21 d’abril de 2014 ambdós 
inclosos.

• El Consell  Escolar  del  centre  va escollir  els  tres dies festius de lliure 
disposició: 4 de novembre de 2013, 3 de març de 2014 i 2 de maig de 
2014 . 

• Festes locals: dia 29 de novembre de 2013 i dia 2 de juny de 2014.

Les activitats docents amb alumnes finalitzaran el dia 20 de juny de 2014.

Llibres de text

Us adjuntem el llistat dels llibres i quaderns que s’han de fer servir durant el 
curs.  Els  quaderns  i  les  làmines  s’han  de  comprar,  els  llibres  de  text 
s’hauran de recollir els dies 5 i 6 de setembre i  pagar un lloguer de 50 € 
per  tal  de  garantir  la  gratuïtat  dels  llibres  que  caldrà  substituir,  i  per 
comprar,  quan  s’escaigui,  material  didàctic  TIC  (pissares  digitals, 
ordinadors)

Horari lectiu

Jornada continuada de dilluns a divendres de 8.15 h a 14.45 h.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament 
Institut Joan Puig i Ferreter

 
 



QUART D’ESO

FULL INFORMATIU INICI DEL CURS 2013-2014

Calendari escolar

El  divendres,  dia  13  de  setembre,  començarà  el  curs  2013-2014.  Els 
alumnes hauran de presentar-se a les 12.00 h del matí a l’institut, on seran 
rebuts pels respectius tutors els quals els lliuraran l’horari escolar.

El dilluns dia 16 de setembre, a les 8.15 h del matí s’iniciaran les classes.

Els períodes de vacances escolars seran:

• Nadal: del 21 de desembre de 2013 al 7 de gener de 2014, ambdós 
inclosos.

• Setmana Santa: del 12 d’abril de 2014 al 21 d’abril de 2014 ambdós 
inclosos.

• El Consell  Escolar  del  centre  va escollir  els  tres dies festius de lliure 
disposició: 4 de novembre de 2013, 3 de març de 2014 i 2 de maig de 
2014 . 

• Festes locals: dia 29 de novembre de 2013 i dia 2 de juny de 2014.

Les activitats docents amb alumnes finalitzaran el dia 20 de juny de 2014.

Llibres de text

Us adjuntem el llistat dels llibres i quaderns que s’han de fer servir durant el 
curs.  Els  quaderns  i  les  làmines  s’han  de  comprar,  els  llibres  de  text 
s’hauran de recollir els dies 5 i 6 de setembre i  pagar un lloguer de 50 € 
per  tal  de  garantir  la  gratuïtat  dels  llibres  que  caldrà  substituir,  i  per 
comprar,  quan  s’escaigui,  material  didàctic  TIC  (pissares  digitals, 
ordinadors)

Horari lectiu

Jornada continuada de dilluns a divendres de 8.15 h a 14.45 h.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament 
Institut Joan Puig i Ferreter
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