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A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES INICI DE CURS               SETEMBRE 2020 

Benvolgudes famílies, 

Us indiquem a continuació un conjunt d’informacions que cal que tingueu present: 

 El primer dia de curs és el 14 de setembre. L’alumnat entrarà esglaonadament seguint 

el següent horari: 

 

 
 
 
 
 

Dilluns 
14.09.2020 

Nivell horari Tasca 

1r d’ESO 
9:00 a 11:00 Tutoria 

2n d’ESO 
9:15 a 11:00 Tutoria 

3r d’ESO 9:30 a 11:00 Tutoria 

4t d’ESO 9:45 a 11:00 Tutoria 

11:00 a 11:30 Pati 
11:30 a 14:30 Classe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dilluns 
14.09.20 

Nivell horari Tasca 

 

 

 
1r BAT 

10:00 a 11:00 Tutoria 

11:00 a 11:30 Esbarjo 

11:30 a 14:30 Classe 

 

 
1r CFGM 

10:00 a 11:00 Tutoria 

11:00 a 11:30 Esbarjo 

11:30 a 14:30 Classe 

 
 

 
2n BAT i 2n CFGM 

10:15 a 11:00 Tutoria 

11:00 a 11:30 Esbarjo 

11:30 a 14:30 Classe 

 

 L’assistència a les classes és obligatòria. En cas que un/a alumne/a no pugui assistir, 

podeu trucar al centre (93 864 95 95) o bé quan sapigueu qui és el tutor o la tutora 
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individual del/de la vostre/a fill/filla podreu comunicar-vos mitjançant el correu electrònic 

també. 

 És imprescindible ser puntuals en arribar a l’institut. El curs vinent el centre obrirà a les 

7.45 h per tal que tot l’alumnat pugui entrar a l’edifici de forma esglaonada i evitar les 

aglomeracions.  

 L’alumnat un cop entra al centre ha de dirigir-se directament a l’aula on ha de fer les 

classes, seure al seu lloc i no sortir al passadís, és la mesura per reduir el contacte 

amb alumnes d’altres grups. 

 Recomanem que l’alumnat no porti el telèfon mòbil al centre. Si el porten ha d’estar 

desat a la motxilla, sense so i no es pot utilitzar si no és per a un ús concret que 

demani el professorat amb objectius didàctics. 

 Està totalment prohibit enregistrar imatges de companys, professors i personal 

del centre. Les conseqüències d’actes que atemptin a la protecció de dades 

personals poden arribar a ser denunciables. 

 Els alumnes i les seves famílies són responsables dels desperfectes evitables 

que puguin ocasionar i de la seva reparació o bé reposició. 

 Segons les indicacions actuals (juliol 2020) caldrà portar  mascareta. 
 

 

CALENDARI SETEMBRE 

 

 1 i 2 de setembre: Proves extraordinàries alumnat 1r BATX amb matèries pendents 

 4 de setembre: lliurament notes alumnat de 1r de BATX de les proves de setembre 

Presentació d’inici de curs: reunions amb famílies (TELEMÀTIQUES MITJANÇANT UNA 

VIDEOCONFERÈNCIA, sereu convidats a través dels vostres correus electrònics, cal que 

els hagueu comunicat al centre mitjançant la matrícula) 

 Reunió amb famílies de 1r d’ESO: 14 de setembre a les 18.00 h 

 Reunió amb famílies de 2n d’ESO: 14 de setembre a les 18.00 h 

 Reunió amb famílies de 3r d’ESO: 14 de setembre a les 18.00 h 

 Reunió amb famílies de 4t d’ESO: 14 de setembre a les 18.00 h 

 Reunió amb famílies de 1r de BATX: 21 de setembre a les 18.00 h 

 Reunió amb famílies de 2n de BATX: 21 de setembre a les 18.00 h 

 Reunió amb famílies de CFGM (1r i 2n ): 21 de setembre a les 18.00 h 

Rebeu una cordial salutació i esperem que tinguem un bon curs, tot i l’excepcionalitat, 

 

Equip directiu Institut Ramon Casas i Carbó   


