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L’ Institut informa 
 
 

Us comuniquem un seguit d’informacions que són del vostre interès cara al 
començament del nou curs 2021-22. 
 

INICI DEL CURS 
 

ESO I BATXILLERAT   
Començarem el curs el dilluns 13 de setembre amb l’horari habitual (de 8:00 a 
14:40h). Els tutors repartiran els horaris i donaran les instruccions oportunes de cara 

a l’ inici de les classes. Recordeu que només cal portar 1 llibreta microperforada i 
estoig. L’agenda escolar la donem el primer dia de classe per gentilesa de l’AMPA. 

 
CFGM SMIX, CONSTRUCCIÓ I OPERACIONS DE LABORATORI 

Comencen igualment el dilluns 13 de setembre amb l’horari habitual (de 8:00 a 
14:40h) 
 

CFGS DAM 
Començarem el curs el dilluns 20 de setembre a les 14:40 de la tarda els 

alumnes de 1r i 2n DAM. Aquest dia ja es farà classe amb horari normal. 
 

HORARI 
 

ESO 

Batxillerat 
1r CFGM SMIX  
1r CFGM Construcció  

1r CFGM Operacions de laboratori 

De dilluns a divendres de 8:00 a 14:40, amb 
dos descansos de 20 minuts: de 10:00 a 10:20 
i de 12:20 a 12:40 

2n CFGM SMIX De dilluns a divendres de 13:40 a 20:00, amb 

un descans de 16:40 a 17:00 

1r i 2n CFGS DAM De dilluns a divendres de 13:40 a 20:00, amb 

un descans de 16:40 a 17:00 

 
REUNIONS AMB LES FAMÍLIES 

 
Tots els pares i mares d’ESO esteu convocats a la reunió informativa del curs: 
 

- 1r ESO:  dijous 9 de setembre a les 18h 
- 2n d’ESO: dimarts 14 de setembre a les 6 de la tarda 

- 3r i 4t d’ESO: dimarts 14 de setembre a les 7 de la tarda 
 

Aquestes reunions seran telemàtiques i adreçades només als pares/mares o 
tutors/es. 
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Les reunions de la resta dels ensenyaments postobligatoris (batxillerat i 1r curs de 
tots els cicles formatius) es faran el dia 21 de setembre a les 6 de la tarda. 
 

LLIBRES 
 

En el document adjunt trobareu el llistat de llibres per al curs 2021-22. 
 

LLIBRES DE TEXT I DE LECTURA EN PAPER: podeu fer la comanda a: 
 

- LLIBRERIA CLAVÉ (plaça Clavé de Sant Vicenç de Castellet). 

- ABACUS (Manresa):  a la web https://www.abacus.coop/ca/llibres-de-text del 

5 al 20 de juliol, o presencialment en botiga del 20 de juliol al 20 de setembre. 

- IDDINK: a la web www.iddink.cat. El codi del centre per fer la comanda és 

199MV3. 

 
LLIBRES DIGITALS: trobareu els enllaços per fer les comandes properament a: 
 

- la pàgina web de l’Institut www.inscastellet.cat, 
- al moodle de l’Institut https://educaciodigital.cat/iescastellet/moodle/  

 
Per qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb l’Institut al correu 
iescastellet@xtec.cat o per telèfon al 93 833 07 51. 

 
TRANSPORT ESCOLAR 

 
Tan bon punt el Consell Comarcal ens informi de l’horari i les parades dels 

autobusos, us penjarem la informació al moodle del centre. 
 
LLOGUER DE TAQUILLES 

 
Es podran llogar a partir del mes de setembre al despatx de l’AMPA (davant la 

biblioteca del centre). Us informarem més endavant dels dies i l’horari. 
 

COMUNICACIONS A TRAVÉS DE CORREU ELECTRÒNIC 
 
Recordeu que el centre utilitza el correu electrònic per enviar informacions a les 

famílies. Si encara no ens l’heu fet arribar, us demanen que ens escriviu un missatge 
a l’adreça iescastellet@xtec.cat indicant-nos el nom de l’alumne i curs. 

 
TASQUES D’ESTIU 

 
Trobareu els deures d’estiu als cursos classroom de cada matèria. Caldrà lliurar-les a 
l’inici del proper curs al professor de cada matèria. 

 

https://www.abacus.coop/ca/llibres-de-text
http://www.iddink.cat/
http://www.inscastellet.cat/
https://educaciodigital.cat/iescastellet/moodle/
mailto:iescastellet@xtec.cat
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MATRÍCULA 

 
Us recordem les dates de matrícula per al proper curs: 
 

- 1r de BATXILLERAT: del 13 al 16 de juliol de 2021 
- 2n de BATXILLERAT: del 5 al 9 de juliol de 2021 

- CFGM: del 13 al 16 de juliol de 2021 
- CFGS: del 19 al 23 de juliol de 2021 

- PFI: de l'1 al 10 de setembre de 2021 
 
Recordeu que el dia 12 de juliol és festiu a Sant Vicenç. 

 
 

CALENDARI D’EXÀMENS DE SETEMBRE 1r DE BATXILLERAT 
 

 
 

BON ESTIU A TOTHOM!! 

1r  
BTX 

Dilluns 2    Dimarts 3  Dimecres 4 

8:00  

a 
9:30 

MATEMÀTIQUES (CIE-TEC)                          
GREC                                

ECONOMIA D’EMPRESA 
FONAMENTS DE LES ARTS 

FILOSOFIA CATALÀ 

10:00 
a 

11:30 
CASTELLÀ 

ECONOMIA 

QUÍMICA 
DIBUIX TÈCNIC 

FRANCÈS 

CULTURA AUDIOVISUAL 
ALEMANY 

TIC 

LLATÍ 
BIOLOGIA I 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

MATES SOCIALS 
DIBUIX ARTÍSTIC 

12:00 
a 

13:30 

EDUCACIÓ FÍSICA/ 
CIÈNCIES DEL MÓN 

ANGLÈS 

HISTÒRIA DEL MÓN 
LITERATURA CATALANA 

CIÈNCIES DE LA TERRA 
MATES JURÍDIQUES 

FÍSICA 

VOLUM 


