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

a) Presentació i inici de classes 
 
Els alumnes tindran la presentació del curs el dia 12 de setembre amb les 
activitats següents: 
 

-Rebuda per part de l’equip directiu i presentació de l’equip docent i 
de coordinació. 
-Sessió inicial de tutoria a la seva aula per rebre informació sobre les 
particularitats i novetats del curs que comencen.  

 
Aquest primer dia no cal que vinguin amb els llibres de text. Només cal que 
duguin estoig i fulls o llibreta. Als alumnes de l’ESO els lliurarem l’agenda. 
L’horari de les presentacions és el següent: 
 

9.15h   a 12.00h   1r d’ESO 
9.45h   a 12.00h   2n d’ESO  
10.15h a  12.00h   3r d’ESO  
10.45h a 12.30h   4t d’ESO 
11.30h a 13.00h   1r Batxillerat / 1r CFGM 
12:0h a 13:30h   2n Batxillerat / 2n CFGM 
 

El dia 13 de setembre iniciarem les classes amb el marc horari habitual (de 
les 8.15h fins a les 15h).  
 
 
b) Recuperació de matèries pendents de 1r de batxillerat 

 
Els dies 2, 3 i 4 de setembre es realitzaran les proves extraordinàries per 
recuperar les matèries pendents: 
 
 -Dilluns 2 de setembre:  

ANGLÈS (12:00 a 13:30). 
 



 -Dimarts 3 de setembre: 
  BIOLOGIA (8:00 a 9:30). 
  FÍSICA (9:30 a 11:00). 
  CASTELLÀ (11:00 A 12:30). 
  

-Dimecres 4 de setembre: 
  MATEMÀTIQUES, MATEMÀTIQUES CS i LLATÍ (8:00 A 9:30). 
  QUÍMICA (9:30 A 11:00). 
  CATALÀ (11:00 A 12:30). 

 
 

Les notes de les proves extraordinàries es donaran el dia 5 de setembre a 
les 12h.  
 

 
c)Reunions amb les famílies  

 
Els pares i mares dels alumnes sou convocats a la reunió informativa sobre les 
particularitats del nou curs que inicien els vostres fills/es amb el calendari 
següent: 
 

2n BAT    26 de setembre a les 18.30h 
 
 
 
Aquesta informació també es troba a la pàgina web del centre (insalella.cat) al menú 
Inici de curs 2019-20. 
 
Us desitgem molt bon estiu. 
 
Cordialment, 
 
 
Jaume Basela 
Director  
 
Alella, juliol de 2019. 

http://insalella.cat/

