
 

CALENDARI D’INICI DE CURS 2020/21 

 

DILLUNS  14  DE  SETEMBRE 

• Presentació de curs de 1r d’ESO 

8:30  a 9:30 
Rebuda al pati i formació de grups al lloc assenyalat , assignació de tutors i d’aula. A les aules presentació del curs a 
càrrec de l’equip directiu i la coordinadora de cicle. 

9:30 a 10:30 Presentació de tutors i dels alumnes a l’aula de cada grup. Presentació del Quadern de Navegació 

10:30 a 11 Esbarjo. 

11 a 12 Visita a les instal·lacions del centre docent. A l’aula pròpia 

12  a  13 Presentació de l’equip. A les 13 sortida (acompanyats/es tutor/a) 

 

• Presentació de curs de 2n d’ESO 

9:00 a 10 Rebuda al pati i formació de grups al lloc assenyalat , assignació de tutors/es i d’aula. 

10 a 11 
Presentació dels tutors/es i dels alumnes a l’aula de cada grup. Presentació del Quadern de Navegació per part del 
tutor/a. 

11:10 -11·30 Esbarjo 

11:30 a 12 Presentació de l’equip docent 

12  a  13 Presentació de l’equip docent. A les 13 sortida (acompanyats/es tutor/a) 

 

• Presentació de curs de   1 CFGM i PFI 

 

9:30 a 9:45 
Rebuda al pati i formació de grups al lloc assenyalat , assignació de tutor/es i d’aula .Formació de grups, assignació 

de tutor i d’aula. 

9:45  a 11 Presentació a càrrec del tutor a l’aula pròpia. A les 11 sortida (acompanyats/es tutor/a) 

 
 

 
 

 



• Presentació de curs de   2 CFGM 

10: a 10:15  Rebuda al pati i formació de grups al lloc assenyalat , assignació de tutors/es i d’aula. 

10:15 11:30 Presentació a càrrec del tutor a l’aula pròpia. A les 11:30  sortida (acompanyats/es tutor/a) 

 

• Presentació de curs  del IFE 

10:30  10:45  Rebuda al pati i formació de grups al lloc assenyalat , assignació de tutors i d’aula . 

10:45 a 13 
Presentació a càrrec de les tutors/es a l’aula pròpia. A les  13  sortida (acompanyats/es tutor/a) 

 

 

 

• Presentació de curs de 3r d’ESO 

11 a 11:15  Rebuda al pati i formació de grups al lloc assenyalat , assignació de tutors i d’aula.  

11:15  a 13 
Presentació a càrrec de les tutors/es a l’aula pròpia. . A les 13 sortida (acompanyats/es tutor/a) 
 

 

• Presentació de curs de  4t d’ESO 

 
11:30 a 12 

 
 

Rebuda al pati i formació de grups al lloc assenyalat , assignació de tutors/es i d’aula . 

12-13  Presentació del tutor/a i dels alumnes a l’aula de cada grup. A les 13 sortida (acompanyats/es tutor/a) 

 

• Presentació de curs de  1r  de BAT  

12 a 12:15 Rebuda al pati i formació de grups al lloc assenyalat , assignació de tutors i aula. 

12:15 13:15 Presentació a càrrec de les tutors/es a l’aula pròpia. . A les 13 :15 sortida (acompanyats/es tutor/a) 

 



 

 

• Presentació de curs de  2n  de BAT 

12:30 12:15 Rebuda al pati i formació de grups al lloc assenyalat , assignació de tutors/es i aula. 

12:15 a 
13:15 

 

Presentació a càrrec de les tutores a l’aula pròpia. A les 13:15 sortida (acompanyats/es tutor/a) 

 

 

DIMARTS  15 DE SETEMBRE: 

Inici de les classes normals de   ESO, BAT,CFGM, PFI i IFE 
 

DILLUNS 21 DE SETEMBRE: 

• Presentació de curs de   1 i  2 CFGS 

17:00 
Rebuda al pati i formació de grups al lloc assenyalat , assignació de tutors i d’aula .Formació de grups, assignació de 
tutores i d’aula. A les aules presentació del curs a càrrec de l’equip directiu i el coordinador de cicle. 

 

17:15   

 

Presentació a càrrec del tutor a l’aula pròpia i inici de les classes 
 

 

 


