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PLANIFICACIÓ D’INICI DE CURS 2021-2022. ESO






Inici de les classes : 13 de setembre de 2021, presentació del curs de 8.15h a 12.45h
14 de setembre de 2021, s’inicia l’horari normalitzat de jornada compactada (de 8.15h a
14.45h)
L’institut disposa de servei de cantina.
Al mes d’octubre s’iniciaran les activitats extraescolars, en horari de tarda ( de 15.30 a
17.00), els dies encara s’han de determinar, us n’informarem en la reunió de pares i mares
d’inici de curs.

ASSISTÈNCIA I HORARI MARC DELS ALUMNES.
Diàriament es controla l’assistència dels alumnes:


Si un alumne/a no assisteix a classe, cal que avisi telefònicament a consergeria a primera
hora del matí i que porti el justificant per escrit signat pels pares, el dia que s’incorpori al
centre.



En cas de preveure l’absència (visita mèdica .....) cal informar-ne a consergeria i portar signat
pels pares el document justificant.

D’acord amb les normes d’organització i funcionament del centre, cap alumne/a pot sortir del
centre si els pares o tutors legals no el venen a buscar personalment i signen a consergeria
conforme se l’emporten.
Els alumnes que cursen ESO, d’acord amb la normativa vigent, han de realitzar un nombre total de
30 hores de classe. L’horari marc per als alumnes del nostre centre, serà el següent:
Dilluns
8.15 – 9.15
9. 15 – 10.15
10.15 – 11.15
11.15 - 11.45
11.45 – 12.45
12.45 – 13.45
13.45 – 14.45

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

PATI

Al començament del curs escolar, ens posarem en contacte amb totes les famílies a través d’una
circular, per tal de citar-vos a la reunió de pares i mares d’inici de curs.
Deures d’estiu, l’equip docent us recomana: un quadern d’estiu, lectura de llibres, fer el teu diari
d’estiu.
Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb nosaltres durant la primera quinzena de
juliol de 9.00h a 13.00h al telèfon 977609150 i a l’adreça electrònica: e3010608@xtec.cat
Que tingueu un bon estiu !
Equip Directiu
Valls, juny de 2021
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