
 

 

Circular informativa sobre l’inici del curs 2020 / 2021  
 
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 us informem sobre diverses qüestions relatives a l’inici 
d’aquest nou curs: 
 

a) 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. 
 

 
b) Presentació i inici de classes 
 
Els alumnes tindran la presentació del curs el dia 14 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. 
L’horari de les presentacions és el següent: 
 

9.15h   a 11.30h   1r d’ESO 
9.45h   a 11:45h   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 i 1r CFGM 
12.00h a 13.30h   2n Batxillerat i 2n CFGM 

 
El dia 15 de setembre iniciarem les classes. 
 
c) Proves de recuperació de 1r de batxillerat. 

 
Els dies 1, 2, 3 i 4 de setembre es realitzaran les proves de recuperació de 1r 
de Batxillerat. A la pàgina web de l’institut poden trobar el calendari 
d’aquestes proves. 
 
Cal que comproveu a la web del centre l’horari de les proves i que tingueu 
cura de les feines d’estiu que cal presentar per fer els exàmens. 
 

 
d) Matèria optativa de FRANCÈS: 

Durant la 2a setmana de setembre comunicarem a l’alumnat l’assignació 
de l’optativa de francès. 

  
 
 

e) 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: 
 
1r i 2n ESO                23 de setembre a les 18:00 
3r i 4t ESO    23 de setembre a les 18:30 
1r BAT/1r CFGM   24 de setembre a les 18:00 
2n BAT  i 2n CFGM   24 de setembre a les 18.30h 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
f) Recuperacions de matèries pendents d’altres cursos d’ESO: 
L’alumnat d’ESO que hagi passat de curs amb alguna matèria suspesa, haurà 
de presentar-se als exàmens de recuperació corresponents de matèries 
pendents d’altres cursos. Aquests exàmens seran durant els dies 28, 29, 30 
de setembre i 1 d’octubre de 15:30 a 17:30. 
A l’inici de curs informarem a l’alumnat del calendari dia/matèria específic. 

 
 
Aquesta informació també es troba a la pàgina web del centre (insalella.cat). 
 
Us desitgem molt bon estiu. 
 
Cordialment, 
 
 
Jaume Basela 
Director  
 
Alella, juliol de 2020 

http://insalella.cat/

