
  Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
INS La Ferreria 

DOCUMENT 

Carta de benvinguda famílies 1ESO 

 

 Codi plantilla: Pàgina 1 de 2 

RG0000_Model cap i peu de centre Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 

 
 
 
 

Montcada i Reixac,  juliol de 2022 
 
 

Benvolguts pares, mares o tutors legals, 
 
 
Enguany el seu fill/a inicia una nova etapa educativa primordial per al seu desenvolupament 
personal. És per això que volem agrair-los la confiança dipositada en el nostre centre. 
 
Els volem convidar com a pares, mares o tutors legals a l’acte de presentació del nou curs per tal 
d’establir un primer contacte i informar-los de tot allò relacionat amb el curs acadèmic 2022-23. 

Aquesta trobada tindrà lloc a l’institut el proper dilluns 5 de setembre a les 17h, on seran rebuts 
per l’equip directiu i posteriorment pel tutor/a que tindrà el seu fill/a. Anteriorment hauran 
d’haver rebut un correu electrònic amb l’accés a iEduca, plataforma que fem servir per a la 
comunicació i l’assistència.  
   
Els anticipem que l’inici de les classes (acollida) per al  proper curs escolar serà el dimecres 7 de 
setembre a les 12:00h. Cal que el seu fill/a porti el material adequat per prendre apunts i l’estoig. 
 

 1r ESO A: aula T106 
 1r ESO B: aula T107 
 1r ESO C: aula T109 

 
A la reunió del dia 5 de setembre es comunicarà el grup que li correspon al seu fill/a, així com el 
tutor/a corresponent. 
 
En cas que no poguéssiu assistir a la reunió, el tutor/a es posarà en contacte amb vostès per tal de 
mantenir-ne una.  

 
Cal recordar que el marc horari del nostre centre per l’alumnat d’ ESO i Batxillerat és el següent: 
 
 
 

8 a 10h Classes 
10 a 10.20h PATI 1 
10.20 a 12.20h Classes 
12.20 a 12.30h PATI 2 
12.30h a 14.30h Classes 
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Pel que fa al llistat de llibres, recordin que es pot consultar a la web del nostre centre 
(www.inslaferreria.cat) 

 És imprescindible que no folrin ni posin el nom als llibres durant els primers dies d’ús 
davant la possibilitat que hi hagués algun error. 

  L’ AMPA cada any facilita als alumnes l’agenda escolar i la carpeta de separadors i, per 
tant, no cal que en comprin. 

 D’altra banda i com ja saben,  l’ AMPA conjuntament amb la direcció del centre, ofereix el 
“Projecte de Reutilització de llibres de text” amb l'empresa IDDINK. Poden consultar tota 
la informació a la seva web (www.iddink.es). 

 
En referència al calendari escolar 2022-2023, informar-los que enguany contempla els següents 
dies festius: 
 

 26 de setembre (Festa local)  
 12 d’ octubre (Festiu) 
 31 d’octubre (festa local) 
 1 de novembre (Festiu) 
 6 de desembre (Festiu) 
 8 de desembre  (Festiu)  
 9 de desembre (Lliure disposició) 
 20 de febrer (Lliure disposició) 
 10 de març (Lliure disposició) 
 2 de juny (Lliure disposició) 
 5 de juny (Festa local) 
 

 
Finalment, desitjar-los que passin un molt bon estiu. Els esperem a la Ferreria! 
 
Ben cordialment, 
 
Equip Directiu 
 
 
 

ALTRES INFORMACIONS  D’INTERÈS 
 

 El servei de bus de la línea 155 tindrà sortides des de Can Cuiàs a les 7:00h, 7.30h i 8.00h 
del matí. 

 Recordin que existeixen diferents tipus d’abonaments per a abaratir el cost del transport 
dels seus  fills/es, com ara la targeta T-16. Per a més informació, poden consultar els 
enllaços ubicats a la web del nostre centre. 

 
 
IMPORTANT : Recordin als seus fills/es que és obligatori validar el títol de transport per evitar 
multes. 
 
 


