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Benvolguts pares i mares,                                 Torelló, setembre de 2014 

 

Ens plau fer-vos arribar la planificació i horaris de l’inici del curs 2014-2015. 
Recomanem, no obstant, que consulteu les notícies d’última hora a la nostra pàgina 
web (cirvianum.info). En el cas que tingueu algun problema adreceu-vos directament a 
l’Institut. 
 

Dilluns 1 i dimarts 2 de setembre: demanar a consergeria i portar a Secretaria l’imprès 
amb la tria dels crèdits variables i projectes de recerca  de 
4t de 9 a 14h. 

 
Dilluns 15 de setembre Rebuda d’alumnes: el punt de reunió és el pati d’ESO 

   9.00  1er  d’ESO 
   9.20  2on d’ESO 

 9’40  3er  d’ESO 
 10.0  4art d’ESO 
 11 h  Batxillerat  
 11.30 h Cicle formatiu de grau mitjà 
  
Dilluns 16 de setembre:  inici de les classes d’ESO, batxillerat i cicle formatiu de grau 

mitjà a les 8.10 hores. 
 
Dilluns 22 de setembre:  festa local (Rocaprevera) 
 
Dimarts 23 de setembre: 3.30 h presentació i començament de classes del cicle 

formatiu de grau superior. 
 
Reunions de mares i pares:  dimarts 23: 1r ESO 20 h a biblioteca 

    dimecres 24: 2n ESO 20 h a biblioteca 
          dijous 25. 3r ESO 20 h a visual i plàstica 
          dijous 25: 4t ESO20.30 h a biblioteca 
       dimarts 30: Batxillerat: 20 h a biblioteca 
       dimarts 30: Cicle formatiu de grau mitjà 20.30 h 
      aula de Visual i plàstica 
 

 

Els alumnes que s’han acollit al “Pla de reutilització de llibres” podran recollir-los el dia 
de la presentació, dilluns 15 de setembre, pel que recomanem que vinguin amb motxilla. 
Recordem que els llibres de lectura no entren en el reciclatge. Els que no s’hagin acollit al 
Pla els hauran d’aconseguir pel seu compte; podeu consultar la llista de llibres a la pàgina 
web.  
 

Els alumnes d’ESO i batxillerat que estiguin interessats en el lloguer d’una taquilla per a 
guardar els llibres durant el curs, han d’anar al BBVA (abans Caixa de Manlleu), i fer un 
ingrés de 12 € al compte del l’AMPA de l’Institut Cirviànum:  
  
 0182 8752 41 0200005951 
 
Cal presentar el comprovant a consergeria a partir del dia 1 de setembre de 9 a 12h . Qui 
ho faci així, ja podrà deixar els llibres al seu armariet el dia de la presentació. Es retornaran 
5 € a final de curs quan es retornin les claus si la taquilla està en bon estat. 
 



 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment i aprofitem l’avinentesa per 
saludar-vos cordialment.  
 
 

L’ equip directiu 
 
 

 
NOTES IMPORTANTS: 

 El dia de la presentació es donaran els horaris i les agendes a tot l’alumnat, és 
convenient portar paper i  bolígraf per prendre notes. 

 Els alumnes de 1r. d’ESO que tenen tasques d’estiu no han de portar els treballs el 
primer dia de classe, el tutor ja els donarà data i hora per presentar-los. 

 Inici de les classes d’ESO, batxillerat i cicle de grau mitjà a les 8.10 h.  

 Acabament de les classes d’ESO i batxillerat a les 14.45 hores.  

 Acabament de les classes del cicle formatiu de grau mitjà: dilluns, dijous i 
divendres, a les 13.30, i dimarts i dimecres a les 14.45 hores.  

 Hi ha dos patis: el primer de 10.10 a 10.30 i el segon de 12.30 a 12.45.  
 


