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Benvolgudes famílies, 

 
Ens posam en contacte amb  vosaltres per tal d’informar-vos de com i quan serà l’inici del curs 
escolar dels vostres fills/es. 
 
Degut a la situació sanitària actual, l’inici d’aquest curs es farà de manera escalonada. 
 
El primer dia el dedicarem a fer l’acollida dels alumnes per part de l’Equip Directiu i el tutor /a. 
Aquesta primera jornada serà per explicar als alumnes les noves mesures adoptades per a 
aquest nou curs i en concret les que afecten l’escenari B(presencial fins a 1r ESO i  
semipresencial a partir de 2n ESO). 
 
El calenderi d’inici de curs que hem establert és el següent: 
 
-Dijous dia 10 de setembre a les 8.00h comencen tots els alumnes de 2n de Batxillerat. 

 
-Divendres dia 11 de setembre a les 8.00h. comencen :  
1-Tots els alumnes de 1r d’ESO 
2-Els alumnes de 2n d’ESO que tenguin el primer llinatge que comenci per A fins als que 
comencin per GA inclosos. 
3-Els alumnes de 3r d’ESO que tenguin el primer llinatge que comenci per A fins als que 
comencin per D inclosos. 
4- Els alumnes de 4t d’ESO que tenguin el primer llinatge que comenci per A fins als que 
comencin per FR  inclosos 
5- Els alumnes de 1r de Batxillerat Socials que tenguin el primer llinatge que comenci per  A 
fins als que comencin per  MAS inclosos. 
6- E 
ls alumnes de 1r de Batxillerat Científic que tenguin el primer llinatge que comenci per A fins 
als que comencin  per J inclosos. 
 
-Dilluns dia 14 de setembre a les 8.00h. 
Tots els alumnes de 2n,3r i 4t ESO i tots els de 1r Batxillerat  que no hagin començat el dia 
11 de setembre. 
 
Durant aquesta jornada d’acollida s’informarà els/les alumnes de quina setmana han de 
començar a assistir a les classes presencials i de quina setmana han de començar a fer les 
classes de forma virtual. 
 
Aprofitam també per  comunicar-vos que el dia 7 de setembre l’horabaixa  hi haurà una reunió 
virtual per als pares dels alumnes d’ESO i dia 8 de setembre  per als pares dels alumnes de 
Batxillerat. 
Vos farem arribar  l’enllaç  i l’horari de les reunions via e-mail 
 
Moltes gràcies per la vostra col.laboració. 
 
Atentament, La Direcció 
 


