
 

INFORMACIONS INICI DE CURS 2020/21 
 
Benvolguts, 
Us fem arribar un seguit d’informacions importants per al curs vinent. Abans de l’inici 
de curs us trametrem un altre escrit amb més concrecions.  
HORARI 
L’horari escolar s’organitza en jornada intensiva de matins de 08:00 a 14:35, amb dos 
esbarjos de 10:00 a 10:20 i de 12:20 a 12:35. 
 
INICI DE CURS 
El curs escolar comença el dia 14 de setembre per a l’ESO i el Batxillerat.  
A les 08:00 del matí tindrà lloc la presentació del curs per part dels tutors. 
La distribució en grups classe estarà disponible el dia 10 de setembre a la pàgina web 
del centre. 
En un document annex, l’alumnat de 1r d’ESO podeu consultar el material que 
necessitareu durant tot el curs.  
 
DISPOSITIUS PORTÀTILS  
El departament d’Educació ha comunicat als centres la intenció de dotar amb 
dispositius portàtils tot l’alumnat a partir  de 3r d’ESO. Ara mateix no disposem de més 
informació sobre el model dels portàtils o la data d’arribada. Esperem que en la 
propera comunicació, a principis de setembre, poder-vos informar de manera més 
concreta. 
D’altra banda, és important que tot l’alumnat disposi a casa seva d’algun dispositiu 
portàtil per  al treball propi, que pugui portar a l’institut quan se li demani. En aquest 
sentit, i sobretot, pensant en l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, que no estan inclosos en el pla 
del departament d’Educació, l’AMPA de l’institut  ha previst un pla de suport, per tal 
que cap alumne es quedi sense dispositiu portàtil.  Us n’informarem també de manera 
més extensa abans de l’inici de curs.  
 
TRIA D’OPTATIVES 
La tria de matèries optatives de 1r a 3r d’ESO es farà al setembre. El primer dia de curs 
els tutors n’explicaran l’oferta i el contingut de les optatives de cada nivell. 
 
REUNIONS DE MARES I PARES AL SETEMBRE 
Les reunions de pares tindran lloc les setmanes del 14 i del 21 de setembre. Esperem 
poder-les fer en format presencial. Els primers dies de setembre us farem arribar les 
dates concretes i el format d’aquestes reunions.  
 
LLICÈNCIA LLIBRE NATURALS  
Us adjuntem l’escrit on s’explica la manera d’adquirir la llicència digital per a la matèria 
de Ciències Naturals de 1r a 4t d’ESO de l’editorial Science bits. 



 

AJUTS DE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS PER A MATERIAL I SORTIDES 
A la pàgina web del centre trobareu la informació sobre els ajuts de material i sortides 
que ha convocat l’Ajuntament d’Artés. 
 
EXÀMENS SETEMBRE BATXILLERAT I ENTREGA DE NOTES 
L’alumnat de 1r de Batxillerat amb alguna matèria pendent, trobareu en un full annex 
el calendari d’exàmens de setembre, que seran, tal com marca la normativa el 2 i el 3 
de setembre. 
L’entrega de notes serà el 4 de setembre a les 12 del matí.  
 
PÀGINA WEB 
A la pàgina web de l’institut trobareu les informacions més rellevants i actualitzades 
referents al dia a dia. És convenient que la consulteu tot sovint. 
http://agora.xtec.cat/iesmiquelbosch 
En nom de l’equip directiu i de tot el professorat del centre us desitjo que passeu un 
molt bon estiu.  
Cordialment, 
 
 
 
 
 
 
Rosa M. Riera 
Directora 
 
Artés, 31 de juliol de 2020 
 

http://agora.xtec.cat/iesmiquelbosch

		2020-07-31T11:16:03+0200
	39333030V ROSA MARIA RIERA (R: S5800033B)




