
INFORMACIONS INICI DE CURS 
2020/21  
 

Inici de curs: 14 de setembre 
 
 
FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ APROVADES PER CONSELL ESCOLAR 
 
30 d’octubre 
 
7 de desembre 
 
12 de febrer de 2021 
 
24 de maig 
 
Vacances Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener 
 
Vacances de Setmana Santa:  del 27 de març al 5 d’abril 20121. 
 
Darrer dia del curs: 22 de juny 2021.  
 
 
MATERIAL NECESSARI PER AL PRIMER DIA 14 de SETEMBRE 
 
Tot l’alumnat ha de portar la mascareta abans d’entrar al centre de manera obligatòria. El 
centre no proveirà de mascaretes, l’han de portar de casa. 
 
Han de portar la cartera buida, sense llibres. La distribució de les taquilles i les contrasenyes 
no es faran efectives fins a la setmana vinent.  
 
El servei de cantina i menjador no començaran fins al dia 15 de setembre, per tant, cal que 
portin beguda i esmorzar de casa.  
 
L’alumnat de 1ESO i 2ESO, no caldrà que portin encara el seu Chromebook (ordinador).  
 
Per motius de la pandèmia, hauran de portar sempre una ampolla d’aigua (està prohibit 
beure directament de l’aixeta) i una ampolleta de gel hidroalcohòlic per al seu ús 
personal exclusiu.  
Les mesures per a la prevenció de contagis se centraran en els següents principis bàsics:  



- Limitació de contactes. L’alumnat anirà arribant al centre a l’hora indicada i haurà 
de dirigir-se a la seva aula segons quadre informatiu. L’entrada ha de ser fluïda, no 
es poden fer grups ni aglomeracions a l’entrada. L’alumnat es dirigirà directament a 
l’aula assignada, on els rebrà el seu tutor o tutora d’aquest curs. Us demanem que 
no s’estanquin ni entretinguin 

- En el cas de l’alumnat de 1ESO, la rebuda es farà al Fòrum del centre on els tutors 
de cada grup els cridaran segons llistat i els acompanyaran fins a la seva aula. 
Important: l’alumnat ha d’entrar al recinte sol i evitant les aglomeracions a 
l’exterior.  

- Distància personal: Fins arribar a la seva aula, l’alumnat mantindrà la distància de 
seguretat interpersonal d’1m. 

- Ús de mascareta quirúrgica obligatòria. No es podrà entrar sense portar-la i s’haurà 
de mantenir durant tota la jornada. L’alumnat portarà la mascareta de casa, el centre 
no la proporcionarà. 

- Rentat de mans: a l’entrada de l’aula hauran de fer rentat de mans amb gel 
hidroalcohòlic. 

 
La distribució de les aules i l’horari de cada nivell són els següents:  
  



 
14 de setembre 
 

GRUPS HORARI AULES 

1r. i 2n. Batxillerat 8 a 10h.  B1A - 3.5 
B1B - 3.6 
B1C - 3.7 
B2 -   3.9 

3ESO i 4ESO 9 a 11h. 3A - 2.5 
3B - 2.6 
3C - 2.7 
3D - 2.8 
3E - 2.16 
3F - 2.17 
3G - 2.18 
3H - 2.19 
 
4A - 2.1 
4B - 2.2 
4C - 2.3 
4D - 2.4 
4E - 2.9 
 

1ESO i 2ESO 12-14h. 2A - 1.7 
2B - 1.8 
2C -1.9 
2D - 1.10 
2E - 3.1 
2F - 3.2  
2G - 3.3 
 
 

*L’alumnat de 1ESO haurà d’esperar al Fòrum d’entrada on se’ls acompanyarà a la 
seva aula. Preguem a les famílies que no els acompanyeu a l’entrada del centre.  
 

 
15 setembre (horari normal de 8 a 14,30h.) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


