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INFORMACIÓ DE FINAL DE 1r BATXILLERAT I INICI DEL CURS VINENT 
Benvolgudes famílies, 

Us detallem la informació lliurada i comentada durant l’entrega de notes de final de curs. Tota la informació 

a la web (www.idc.cat), on també s’informarà de possibles canvis i informacions de darrera hora. 

1. Llibres de text:. A la pàgina web, a l’apartat de famílies, teniu el llistat de llibres pel curs vinent. 

 

2.  Matrícula de 2n de Batxillerat: tots els alumnes que volen fer batxillerat el curs 2020-21 han de fer 

la matrícula del 8 al 14 de juliol. Properament s’informarà a la pàgina web de les instruccions sobre 

el procediment de matrícula. 

 

3. Calendari d’inici del curs 2020-21: tingueu present el calendari d’inici de curs, depenent si l’alumne 

ha de repetir o passar de curs. 

 1r de batxillerat 2n de batxillerat 

Presentació (1ª tutoria) Dia 14 de setembre, 12h Dia 14 de setembre, 13h 

Inici de l’horari habitual Dia 15 de setembre, (8h-14:30) Dia 15 de setembre, (8h-14:30) 

Reunió amb famílies 9 de setembre, 19h. 9 de setembre, 18h. 

 

4. Grups-classe 2020-21: Al setembre, com a molt tard el dia de la presentació, s’informarà del grup 

de cada alumne i l’aula de tutoria (es penjarà els llistats al tauler de l’institut). 

 

 

5. Procés per demanar els llibres a IDDINK:  

A la pàgina web trobareu informació per fer el retorn dels llibres de l’any passat i per fer la nova 

comanda de llibres. 

 

6. Tasques d’estiu: 

Donades les circumstàncies especials viscudes els darrers mesos de 1r de batxillerat, en especial el 

fet que el 3r trimestre no s’ha pogut avaluar, es recomana que l’alumnat segueixi les orientacions 

del professorat relatives a les tasques d’estiu.  

 

Aprofitem per desitjar-los bones vacances,                      

Coordinació pedagògica 

http://idc.cat/sec-Llibres-pel-curs-2020-21-12310.html
http://idc.cat/sec-Iddink-11540.html
http://idc.cat/sec-Tasques-d%27estiu-12309.html

