
                                                                                                                                             
INFORMACIÓ RELLEVANT PER L’INICI DE CURS DE  1r d’ESO 

Benvolgudes famílies,  

Ens adrecem a vosaltres per tal d’informar-vos de les següents qüestions a tenir en 
compte de cara a l’inici del pròxim curs que els vostres fills i filles iniciaran a l’institut 
Domènech i Montaner. 

 GRUPS: El pròxim curs 2020-2021, passem de 4 a 5 grups de 1r d’ESO. 
És important destacar que aquests 5 grups són totalment HETEROGENIS és a dir, 
no respon a l’agrupació per nivells. Abans de fer els grups, hem estat en contacte 
amb les tutores de les diferents escoles de primària per tenir la màxima informació 
possible sobre l’alumnat, i així d’aquesta manera, poder distribuir-los de la millor 
manera possible en els 5 grups de 1r d’ESO que tenim, intentant sobretot, que en 
cada grup hi hagi alumnat de diversos centres, nivells etc.   
  
 

 MATERIAL: A banda dels llibres o quaderns que es demanen per cada assignatura, 
en general els alumnes treballaran en DOSSIERS, és a dir, fulls que hauran 
d’organitzar amb una portada i les posteriors pàgines amb les activitats. Per poder 
organitzar-se, treballem amb una carpeta d’anelles, en la que els alumnes hauran 
d’assignar cada apartat a una assignatura, i així, d’aquesta manera, dins la carpeta 
hi portaran tots els dossiers que vagin elaborant. Al finalitzar el trimestre, es 
començaran dossiers nous.  

Les famílies que sou sòcies de l’AMPA, ja se us inclou la carpeta d’anelles amb la resta 
de material. 

Pel que fa a la resta de material, cada docent ja informarà a l’alumnat del que 
necessita i de com treballar en aquella assignatura. 

o COM S’ORGANITZEN ELS ALUMNES AMB TOT EL MATERIAL QUE TENEN? 

L’alumnat que és soci de l’AMPA pot llogar una taquilla que es troben a la planta baixa 
del centre i així poder deixar-hi el material. D’aquesta manera, els alumnes abans de 
començar les classes podran agafar-hi el que necessiten per les assignatures que tenen 
aquell dia. 

Si no es disposa de taquilla, caldrà organitzar-se bé i portar cada dia NOMÉS el 
material de les assignatures que toquen. 

Per l’assignatura d’Educació Física l’alumnat haurà de portar el xandall del centre. 

 HORARI: Les classes s’iniciaran a les 8:30h fins les 15:00h. Per tal de no concentrar 
a molts alumnes en un mateix espai, en aquest pròxim curs, farem 2 patis de 15 
minuts cada un. Per tant l’horari quedarà de la següent manera: 



                                                                                                                                             
8:30 - 9:30 CLASSE 

9:30 - 10:30 CLASSE 

10:30 - 10:45 PATI 

10:45 - 11:45 CLASSE 

11:45 - 12:45 CLASSE 

12:45 - 13:00 PATI 

13:00 - 14:00 CLASSE 

14:00 - 15:00 CLASSE 

És molt important esmorzar bé abans de sortir de casa, i portar també un bon 
esmorzar per les estones de pati. 

 1r DIA: Abans de l’inici de curs, us comunicarem en quina classe va el vostre fill o filla, i 
així d’aquesta manera, el primer dia de curs que serà el 14 de Setembre, els alumnes 
aniran formant 5 files al pati, A, B ,C, D o E, depenent del grup al que vagin. Un cop tot 
l’alumnat estigui en el seu grup, cada classe pujarà a l’aula amb el seu tutor/a 
corresponent d’una forma ordenada, segons preveuen les mesures de prevenció del 
COVID-19. 

El primer dia de curs, cada grup estarà a la seva aula amb els tutors corresponents que 
els informaran de tot el que cal saber per iniciar el curs. Coneixeran les instal·lacions 
del centre, les normes, l’ horari de les assignatures i evidentment a la resta de 
companys.  

Com que el primer dia es tracta de fer la benvinguda a l’alumnat i de donar informació 
sobre el nou curs, a les 13:00h els alumnes podran marxar cap a casa. 

o QUIN MATERIAL S’HA DE PORTAR EL PRIMER DIA? 

La motxilla amb un estoig, l’agenda per apuntar el nou horari, i una carpeta per posar-
hi  alguns fulls que se’ls repartirà. NO CAL PORTAR CAP LLIBRE.  

A partir del 15 de setembre, sí que s’ha de portar el material de les assignatures que 
tinguin per aquell dia. 

 
 

 TUTORS/RES: La figura del tutor o tutora és molt important en tots els cursos ja 
que serà la persona de referència de l’alumnat en cas de dubtes, problemes o 
qualsevol consulta que es vulgui fer.  

 



                                                                                                                                             
 CONNECTIVITAT: Des de l’inici de curs treballarem amb la plataforma Google 

Classroom en la que els alumnes hi accediran amb el correu corporatiu del centre 
que se’ls facilitarà durant els primers dies de curs. 

D’aquesta manera i en el cas que haguéssim de seguir les classes telemàticament, 
tant l’alumnat com el professorat utilitzarem aquesta plataforma per continuar 
treballant amb les diferents matèries. Per aquest motiu, és important que 
l’alumnat disposi d’un ordinador a casa, ja que algunes activitats es realitzaran de 
forma digital tot i començar el curs amb les classes presencials. 

 CANAL DE COMUNICACIÓ: Per mantenir una comunicació fluïda entre el centre 
i les famílies, utilitzem el programa IEDUCA que ens permet informar-vos de 
qualsevol incidència o informació rellevant relacionada amb l’alumnat. És 
totalment necessari que les famílies tingueu accés a aquesta aplicació a través 
del vostre correu i de la contrasenya.  
Per altra banda, una altre canal de comunicació que utilitzem per establir 
contacte entre les famílies, tutors/res i el professorat serà el correu electrònic. 

 

Per qualsevol dubte, us facilitem el correu de la Coordinadora Pedagògica Montse 
Calatayud.  

montsecalatayud@iesdimreus.cat 

 

Esperem tenir un bon inici de curs per a tothom. 

Atentament, 

Coordinació INS Domènech i Montaner 

 
 
 
 

 
 

 

 




