
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut d’Alella   
 

Circular informativa sobre l’inici del curs 2019/2020  1r ESO 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Amb aquesta circular els informem sobre diverses qüestions relatives a l’inici d’aquest nou curs: 
 

a) Entrevistes inicials 
 

Els alumnes de 1r ESO seran rebuts individualment per membres de l’equip docent d’aquest 
nivell el dia 6 de setembre. Les entrevistes es realitzaran a les següents hores seguint aquest 
ordre pel primer cognom: 

 

HORA 
ENTREVISTA 

ALUMNAT CONVOCAT 

9:30 D'Aguilar a Benet 

9:45 De Berguignat a Breysse 

10:00 De Bustamante a Corominas 

10:15 De Crosas a Fernández Linares 

10:30 De Foix a García Raya 

10:45 De Girona a López Huertas 

11:00 De López Royo a Morales 

11:15 De Negrillo a Patón 

11:30 De Pouso a Roca Pou, Carla 

11:45 De Rosillo a Serra 

12:00 De Suero a Truñó 

12:15 De Vela a Vivas 

 
 

En aquestes entrevistes es recollirà el full d’entrevista inicial i el full de tria de matèries 
optatives que trobareu a la web del Centre (insalella.cat a la pestanya Inici de curs 2019-20) i 
s’informarà els alumnes dels grups de 1r, de les aules i del material per al primer dia. 

 
b) Inici de curs  

 
Els alumnes de 1r d’ESO iniciaran el curs el dia 12 de setembre amb l’horari 9.15h a 12.00h: 
- Rebuda per part de l’equip directiu i presentació de l’equip docent i de coordinació. 
-  A continuació, sessió inicial de tutoria a la seva aula per rebre informació sobre les 

particularitats i novetats del curs que comencen.  Es farà un descans de 30minuts. 
 

Aquest primer dia  no cal  que portin els llibres de text. Només cal  que duguin estoig i fulls o 
llibreta. El tutor/a els lliurarà l’agenda a classe i una carpeta de centre. 
 
El dia 13 s’iniciaran les classes amb el marc horari habitual de  8.15h a 15h. 
 

c) Reunió amb les famílies  
 

Les famílies dels alumnes de 1r ESO són convocades el dia 5 de setembre a les 18.00h a una 
reunió per rebre informació general sobre les particularitats dels nous estudis que inicien els 
seus fills i sobre el funcionament del centre.  



 
El dia 25 de setembre a les 18.00h hi haurà la reunió de grup-classe amb el corresponent 
tutor/a.  

 
Aquesta informació també es troba a la pàgina web del centre (insalella.cat) al menú Inici de curs 
2019-20 on es pot entrar com a Visitant. 
 
Molt bon estiu. 
Cordialment, 
 
Jaume Basela          
Director     
 
   Alella,  juliol de 2019 

http://insalella.cat/

