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Benvolgudes famílies d'ESO i de Batxillerat,

Us volem informar sobre diferents qüestions, en relació a l'inici de curs, que heu de tenir present
i que són del vostre interès:

➢ A principis del mes de setembre farem públic, a la web del centre, el Pla d’organització
d’obertura de centre curs 2020-2021 elaborat d’acord amb les Instruccions de la Secretaria
de Polítiques Educatives i al Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el
Departament de Salut i que serà vigent al llarg del curs escolar 2020-2021. Els principals
criteris seguits per a l’elaboració d’aquest Pla d’organització, amb l’objectiu de reduir la
transmissió del virus i garantir la traçabilitat en cas de contagi, han sigut els següents:
✓ Organització per grups de convivència estables amb espai físic referent i propi,
assegurant una distància interpersonal mínima d’1 metre, al llarg de tota la jornada
lectiva i curs escolar. Aquests grups de convivència estables són reduïts i
heterogenis a tota l’ESO i per modalitat al BAT.
✓ Esglaonament en les entrades i sortides i en l’ús de patis i lavabos mantenint els
grups de convivència estables.
✓ Màxima presencialitat de tot l’alumnat en horari lectiu (de dilluns a divendres de 8
a 14:30h), el 100% per a tot l’alumnat de l’ESO i Batxillerat.
✓ Pla de contingència en cas de brot: hipotètics escenaris de virtualitat.
➢

Abans de l’inici del nou curs, totes les famílies esteu convocades a una reunió informativa
telemàtica, que farem via zoom, d’acord al següent calendari:
✓

Famílies de 1r d’ESO: dijous 3 de setembre a les 17:30h.

✓

Famílies de 2n d’ESO: dilluns 7 de setembre a les 17:30h.

✓

Famílies de 3r d’ESO: dimarts 8 de setembre a les 17:30h.

✓

Famílies de 4t d’ESO: dimecres 9 de setembre a les 17:30h.

✓

Famílies de Batxillerat: dijous 10 de setembre a les 17:30h.

En aquestes reunions, que seran amb l'equip directiu i amb els tutors/es dels vostres
fills/es, us explicarem l'organització i el funcionament del proper curs i atendrem tots
aquells dubtes i neguits que tingueu. El dia abans, us farem arribar l'enllaç de la reunió i
una guia d'usuari per connectar-se.
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➢ Abans de la corresponent reunió d’inici de curs, el tutor/a del vostre fill/a contactarà amb
vosaltres via correu electrònic i esemtia per presentar-se i facilitar-vos el seu correu
electrònic de contacte i altres informacions i indicacions en relació al nou curs.
➢ Recordar-vos que les proves de l’avaluació extraordinària de 1r de Batxillerat són els dies
2, 3 i 4 de setembre, d’acord al calendari publicat a la web, i el lliurament de notes serà
dilluns 7 de setembre a les 9h.
➢ L'inici del nou curs, 2020-2021, serà dilluns 14 de setembre:
✓ En horari de 9 a 11h, per a l’alumnat d’ESO. Per a aquest dia, el transport escolar
funcionarà d'acord a aquest horari especial.
✓ En horari de 10 a 11:30h, per a l’alumnat de Batxillerat.
➢ A partir de dimarts 15 de setembre, l'horari ja serà l'habitual, de 8 a 14:30h.

Finalment, recordar-vos que a la Web del centre / Informació famílies podeu consultar
informació relativa al nou curs: calendari general, ordinador personal, llibres de text, material
escolar, usuaris esemtia, ...

Ens retrobem al setembre i aprofitem per desitjar-vos un bon estiu!

Salutacions ben cordials,

Mercè Sigalés
Directora
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