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Benvolgudes famílies, 
 

Us fem arribar el calendari de les activitats d’inici de curs:  
 

 

RECUPERACIONS DE SETEMBRE: 1r de Batxillerat 
 
Dimecres 2/09/2020 de 8 a 14.30h:  

 

 

(També disposeu del calendari al web del centre). 

 
* Les matèries que no apareixen al calendari es recuperaran online seguint les indicacions del 

professorat corresponent. 

 

 
Lliurament de notes i reclamacions (Avaluació extra ordinària)  
 
1r Batxillerat:    08/09/2020 (correu electrònic)  
 

 

ICULACIÓ DE SETEMBRE  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
MATRICULACIÓ DE SETEMBRE  

 
 
Els alumnes de Batxillerat amb pendents a l’avaluació de setembre hauran de fer la 
matrícula del 8 al 10 de setembre de 2020. 
 

ENTACIONS  
 

 
PRESENTACIONS  

 
 
 
A causa de la situació sanitària actual i respectan t el protocol de la Generalitat, hem 
hagut de plantejar una estructura organitzativa dif erent per aquest curs. Hem creat 
un grup classe de més per cada nivell d’ESO per bai xar les ràtios i no es desdoblaran 
les matèries instrumentals. 
 
Totes les presentacions es faran el dilluns 14 de s etembre. Cal respectar l’accés i 
hores assignades a cada grup classe. Abans d’aquest a data rebreu un correu amb 
l’assignació de grup. L’alumnat accedirà per 3 entr ades: 

 

 

ACCÉS RAMPA 
(per pati Escola 

Can Llong)  PORTA PRINCIPAL   PATI EXTERIOR 

      

08.30h E1A 09.30h E2A 09.30h E4A 

08.40h E1B 09.40h E2B 09.40h E4B 

08.50h E1C 09.50h E2C 09.50h E4C 

09.00h E1D 10.00h E2D 10.00h E4D 

09.10h E1E 10.10h E2E 10.10h B1A 

09.20h E1F 10.20h E2F 10.20h B1B 

  10.30h E3A 10.30h B2A 

  10.40h E3B 10.40h B2B 

  10.50h E3C   

  11.00h E3D   

  11.10h E3E   
 
Les presentacions de 1r d’ESO seran d’1 hora i 30 m inuts, les de la resta de 
nivells, d’1 hora. 
 
 
  



 
   MARC HORARI I INICI DE LES CLASSE 
 
 

L’horari marc del centre serà de matins de 7.55 h a 14.35h . 
 

L’inici de l’horari lectiu serà el dimarts 15/09/20 20 a les 7.55h.  
REUNIONS D’INICI DE CURS   

 
 

 

REUNIONS D’INICI DE CUR 
A causa de la situació sanitària actual, la empresa dels dispositius tàctils no podrà fer el 
lliurament dels aparells fins a l’octubre. Tant aviat els tinguem us informarem del dia i 
hora per venir a recollir-los al centre. 
 
La reunió de pares de l’alumnat d’aula oberta  serà el 09/09/2020  a les 17.30h   
 
La reunió de les famílies amb els tutors serà dimecres 23/09/2020  de forma virtual: 
 
17.00h- 18.30h : Grups 1r i 2n ESO i Batxillerat 
18.30h- 20.00h   Grups 3r, 4t ESO  
 
 

 
 

 

ALTRES 
 

La llista dels libres de text, de lectura i les feines d’estiu estan a la vostra disposició al 

web del centre. Les famílies que hagin de retornar llibres a IDDINK rebran un correu de 

l’empresa amb les instruccions de com fer-ho. 

 
No cal que comprin l’agenda escolar ni la carpeta, està inclosa a la quota de material. 

La lliurarem als vostres fills a l’inici de curs. 
 

L’alumnat nou de primer d’ESO haurà de lliurar les feines d’estiu de primària el 

dia de la presentació. 
 

Per últim, aquí teniu l’enllaç al web del centre on poden consultar informació diversa 

sobre l’Institut. L’adreça és la següent: http://agora.xtec.cat/ies-arraona/ 

 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta.  
Us desitgem un bon estiu! 
 
 

 
   L’equip directiu 


