
 

 

Circular informativa sobre l’inici del curs 2020/2021  1r ESO 
 
La informació transmesa en aquesta circular és susceptible de ser modificada, en funció de l’evolució 

dels rebrots de la pandèmia del COVID-19 i de les corresponents instruccions sanitàries i educatives 

marcades pels Departaments de Salut i Educació de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

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 3 de setembre. Les entrevistes es realitzaran a les següents hores seguint aquest ordre pel primer 

cognom: 

 

9.30h 9.45h 10.00h 10.15h 10.30h 10.45h 

Anglada Cano Felicio M. Garcia S. D. Gómez Gurrera 

Aixelà Bachiller J. Ballabriga Borrell P. Gómez D. Mendoza 

Aguilar Benet Cordal Galbany Martínez G. Montes 

Arenas Arnau Cardador Donegan Garolera J. Molina 

Blasco Fàbregas O. Garcia Girona J. Gómez A.Montes 

Álvarez À. Ballabriga Bertran Castillo Gumucio Peralta 

Azemà Carrera del Río Zhang J. Mendoza Montseny 

Armengol Bailón Conesa M. Garcia R. V. Mendoza Williams 

 

11.00h 11.15h 11.30h 11.45h 12.00h 12.15h 

Nebot Nuñez Parramon Ros Van der Braak R. Molina 

Muns Novell Prat Sandu Urpina  

Pino Portales Tebé Trias B. Ventura  

Morón Pallarès Prenafeta Rebollo Salvador  

Nepote Padilla Peñato Seva È. Hernández  

Negrillo Osorio Rosillo Serrà Vallejo  

Ponsa Quesada Tounssi Tribulietx A. Ventura  

Nogués Pedrosa Pugibet Roca Viadé  

 



 

Per acudir a les entrevistes, l’entrada serà per la porta d’entrada principal de l’institut. En el 

moment de l’arribada, s’informarà a cada alumne/a a quina aula ha d’anar per fer l’entrevista 

i entregar el qüestionari. 

Finalitzada l’entrevista, la sortida haurà de ser per la zona de la cantina. 

 

 

En aquestes entrevistes es recollirà el full d’entrevista inicial que trobareu a la web del 

Centre.  
 

 

b)   Mesures excepcionals degut al covid-19.  

 
● Les entrades seran esglaonades i s’habilitaran diversos accessos. 
● Els alumnes de 1r i 2n d’ESO començaran les classes a les 8:15h del matí i les finalitzaran a les 

14:45h.  
● L’alumnat de 3r, 4t d’ESO, 1r i 2n de batxillerat i 1r i 2n de CFGM iniciarà les classes a les 8:30 i 

les finalitzarà a les 15:00h. 
● L’ús de mascareta serà obligatori per tots els espais comuns. 
● Es preveu fer dos patis de 30 minuts en espais diferenciats per cada cicle d’ESO, Batxillerat i 

CFGM. 
● Els grups classe seran estables. 
● En cas que per alguna matèria optativa –ESO- o de modalitat –Batxillerat- hi hagi contacte 

entre diversos grups estables es prendran totes les mesures de seguretat que indica el departament 

d’educació. 

 

- Abans de l’inici de les classes el 14 de setembre rebreu les darreres indicacions pel que fa a 

accessos, horaris i mesures de seguretat. 

 

 

c)  Inici de curs  

 

Els alumnes de 1r d’ESO iniciaran el curs el dia 14 de setembre amb l’horari 9.15h a 11.30h: 

- 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. 

 

Aquest primer dia  no cal  que portin els llibres de text. Només cal  que duguin estoig i fulls o llibreta.  

 

El dia 15 s’iniciaran les classes. 

 

 

d)  Reunió amb les famílies  

 

Les famílies dels alumnes de 1r ESO són convocades el dia 23 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 mateix dia 23 de setembre a les 18:30 hi haurà la reunió de les famílies del grup-classe amb el 

corresponent tutor/a.  

 

 

Molt bon estiu. 

Cordialment, 

 

Jaume Basela          
Director     

 

   Alella,  juliol de 2020 


