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Benvolguts pares i mares de 1r d'ESO: 

Us donem la benvinguda com a nous membres de la comunitat educativa de l’Institut Joan Oró.  
Sabem que un canvi de centre i d’etapa (de primària a secundària) provoca neguits i incerteses. 
Us fem arribar informacions puntuals per preparar el nou curs escolar. 

Calendari del curs 2019/20 
Les classes començaran el dijous dia 12 de setembre. L’horari d’aquest primer dia de curs es 
podrà consultar a la pàgina web de l’institut: https://institutjoanoro.cat/ . 

Marc horari 
Els alumnes d'ESO tindran classe en horari intensiu: de dilluns a divendres, de 8:00 a 14:30. 

Llibres de text 
En la pàgina web de l’institut trobareu el llistat de llibres que es farà servir el curs vinent, en funció 
del grup en què ha estat assignat el vostre fill o filla (podeu consultar-ho a la Consergeria del 
centre). 
 
Podeu adquirir els llibres a la llibreria que vulgueu, però, atenent als descomptes que fan, l’AMPA 
de l’institut recomana que els compreu a la llibreria Bernadas (Av. Germans Martí 11 de Martorell 
– telèfon 93 775 15 91). 
 
D’altra banda, l’AMPA del centre continua aquest any amb el projecte de venda i reciclatge de 
llibres a través de l’empresa IDDINK. Per més informació adreceu-vos a la pàgina web: 
www.iddink.cat 
 
Es recomana no folrar ni escriure res a cap dels llibres adquirits fins que no hi hagi el vist-i-plau 
dels professors, per si hi hagués algun error o canvi d’última hora. Us recordem que, si els vostres 
fills conserven els llibres en bon estat, podran canviar-los l’any que ve pels llibres del proper curs. 
 
Us fem saber també que el nostre centre donarà a tots els alumnes una agenda escolar i una 
carpeta. 
 
Tria d’optatives  
Cal que els alumnes de 1r A, 1r B i 1r C omplin el full de la tria d’optatives i l’entreguin a 
consergeria abans del dimarts 3 de setembre, aquell full es pot descarregar directament de la 
pàgina web o també es pot demanar a la Consergeria del centre . No s’acceptarà cap  sol·licitud 
fora de termini i, en aquest cas, s’assignarà l’optativa que es cregui més convenient. 
Podreu consultar la oferta d’Optatives per al curs vinent al web del centre. 
 
Reunió de pares i mares de 1r d’ESO amb l’equip directiu i els tutors 
Cada inici de curs reunim els pares i mares de l’alumnat de 1r d’ESO per conèixer el funcionament 
del centre i aclarir tots els dubtes que es puguin plantejar. Tindrà lloc dimecres dia 4 de 
setembre, a les 18 hores. 
 
 
PÀGINA WEB DE L’INSTITUT: https://institutjoanoro.cat/  

 
Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos unes bones vacances d’estiu. 
 
Cordialment, 
L’EQUIP DIRECTIU 
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