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     CURS 2020-2021 

Benvolgudes famílies, 

Amb aquest escrit us informem d‟alguns aspectes importants que fan referència al nou 
curs escolar 2020-2021. Tot i les excepcionals circumstàncies actuals, s‟iniciaran les 
classes de l‟alumnat de manera totalment presencial, seguint les indicacions dels 
Departaments de Salut i Educació per tal de garantir la maxima seguretat de tota la 
comunitat educativa. 
 

INICI DE CURS  

Les classes començaran el dilluns dia 14 de setembre per a tots els cursos de manera 
presencial segons l‟horari següent: 

• 09:00h -11:00h -  2n ESO i 4t ESO: rebuda per part dels tutors al pati. 

• 09:30h -11:30h -  1r ESO: rebuda per part de Direcció al pati.  

•           09:30h -11:30h -   3r ESO: rebuda per part dels tutors al pati. 

• 10:00h - 12:00h -  1r i 2n de BAT: rebuda per part dels tutors al pati. 

REUNIONS INFORMATIVES FAMÍLIES (Telemàtiques) 
 
Les reunions informatives de principi de curs, que tenen com a objectiu acollir i informar a 
les famílies del centre, es duran a terme de manera telemática, per la plataforma 

google.meet.  A l‟espai web del centre s„informarà dels enllaços per asistir-hi. 

 

1r ESO 15 de setembre a les 19.30h. 

2n ESO 15 de setembre de 18.00 -19.00h. 

3r ESO 16  de setembre de 18.00-19.00h. 

4t ESO 16 de setembre de 19.30 a 20.30h. 

1r BAT 15 de setembre de 18.00 a 19.00h. 

2n BAT 16 de setembre de 18.00 a 19.00h. 

 

ENTREVISTES FAMÍLIES 

El seguiment amb les famílies es farà preferentment per telèfon, correu electrònic i 

vídeoconferència. A les sessions informatives, els/les tutor(e)s comunicaran els horaris 

d‟atenció a les famílies. 
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ORGANITZACIÓ D’HORARIS, ENTRADES I SORTIDES 

Les entrades i sortides es realitzaran de forma esglaonada i per nivells i és bàsic que 
es respectin els accessos i els horaris. S‟han establert 2 accessos al recinte: l‟habitual 
d‟accés al centre (que serà utilitzat per l‟alumnat de 1r I 2n d‟ESO), localitzat al carrer 
Ronda Ferrer, i un altre al carrer Jaume Romagosa Duran (que utilitzarà l‟alumnat de 
3r. 4t d‟ESO I 1r I 2n de batxillerat). 

Taula amb la distribució d‟acessos al llarg del curs: 

Grup  Accés Horari entrada Horari sortida 

1r ESO   habitual 7:55 h 14:30 h 

2n ESO   habitual 8:00 h 14:35 h 

3r ESO   Jaume Romagosa Duran 7:55 h 14:30 h 

4t ESO 

Passarel·les  

Jaume Romagosa Duran 8:00 h 14:35 h 

1r Batxillerat   Jaume Romagosa Duran 7:55 h 14:30 h 

2n Batxillerat  Jaume Romagosa Duran 8:00  h 14:35 h 

 

Per accedir a la seva aula de referència, tot l‟alumnat ho farà, de manera esglaonada, 
pels accessos designats al mapa següent:   
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ORGANITZACIÓ HORÀRIA  

Els patis són espais utilitzats només per l‟alumnat d‟ESO de l‟institut. L‟alumnat de 
Batx. surt del centre. 

HORA ACTIVITAT OBSERVACIONS 

8:00 - 9:50 h classes Una vegada arriben a l‟aula, l‟alumnat s‟ha de desinfectar les mans. 

En cap cas, canvien d‟aula (a excepció d‟algunes optatives i algun 

desdoblament)   

9:50 -10:00 h esmorzar a 

l‟aula (ESO)  

Durant l‟esmorzar cap alumne pot sortir de l‟aula fins que tothom 

hagi acabat. Abans de sortir cal rentar-se les mans amb la solució 

hidroalcohòlica i sortir de l‟aula amb la màscara posada mantenint 

la distància i de manera esglaonada.  

10:00 - 10:20 h pati Cal portar posada la màscara en tot moment i mantenir-se amb el 

seu grup estable a la zona del pati marcada. Quan acabi el temps 

d‟esbarjo accediran al centre per la mateixa porta per la que surten 

de manera ordenada i sense córrer. 

10:20 - 12.10 h classes Cal desinfectar-se les mans amb la solució hidroalcohòlica abans 

de començar. 

12:10 - 12:20 h esmorzar a 

l‟aula (ESO) 

Mateix protocol que al pati anterior 

12:20 - 12.40 h pati  Mateix protocol que al pati anterior 

12:40 - 14:30 h  classes Cal desinfectar-se les mans amb la solució hidroalcohòlica abans 

de començar. 

14:30 h neteja i 

desinfecció 

Tots els alumnes recullen material, desinfecten la taula i cadira i els 
3 encarregats de neteja escombren i esborren pissarra. 
El professor ruixa amb esprai desinfectant les taules i cadires dels 
alumnes i supervisen la neteja d‟aquestes i que els alumnes 
encarregats d‟escombrar realitzen la tasca.  

 

ASSISTÈNCIA 

L‟assistència a classe és obligatòria per a tots els alumnes. Les faltes d‟assistència es 
comptabilitzen a l‟iEduca, programari de gestió de centre, per tal que les famílies/tutors 
legals en tinguin constància de manera immediata.  
En el cas de batxillerat, l‟acumulació d‟un 20% o més de faltes d‟assistència, suposarà 
la pèrdua del dret a l‟avaluació contínua sense perjudici d‟una avaluació final.  
L‟alumnat haurà de justificar la falta o retard mitjançant la presentació del corresponent 
comunicat escrit a l‟agenda escolar o mitjançant correu electrònic adreçat al/ a la 
tutor(a). 

LLIBRES I MATERIAL 

El centre compta amb un programa de socialització gestionat per l‟AMPA . 
(ampa.institutdecanet.cat).  

Podeu consultar la llista de llibres de text i de lectura al nostre web 
(https://agora.xtec.cat/sescanet/).  
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Material de Visual i plàstica 

 
 
 

1r ESO 

 1 carpeta de plàstic, cartró, reciclada... DIN A3. 
 1 estoig marcat amb el nom, que contindrà: 

 Compàs escolar 
 Llapis HB, 2B I 2H 
 Goma 
 Bolígraf negre punta fina estil “pilot”. 

 1 caixa de 14 llapis colors. 
 Joc de regle, escaire,cartabó i transportador d‟angles. 

 
 
 
 

2n ESO 

 1 carpeta de plàstic, cartró, reciclada... DIN A3. 
 1 estoig marcat amb el nom, que contindrà: 

 Compàs escolar 
 Llapis HB, 2B I 2H 
 Goma 
 Bolígraf negre punta fina estil “pilot”. 

 1 caixa de 24 llapis colors. 
 Joc de regle, escaire,cartabó i transportador d‟angles. 
 Retoladors 

 
 
 

4t ESO 
(optativa VIP+TIC) 

 1 carpeta de plàstic, cartró, reciclada... DIN A3. 
 1 estoig marcat amb el nom, que contindrà: 

 Compàs escolar 
 Llapis HB, 2B I 2H 
 Goma 
 Grafit i difumino 
 Punta fina 0‟5, 2 i 8 

 1 caixa de 24 llapis colors 
 1 caixa de retoladors de almenys 24 colors 
 Joc de regle, escaire,cartabó i transportador d‟angles. 
 Aquarel·les 
 Quadern d‟esboç A4 

 
Material STEM: Una calculadora científica 

Altres: 

 Fulls blancs i foradats DIN A4  
 Estoig amb: Bolígraf blau, vermell, negre i verd, un llapis, goma, maquineta, 

barra de pegament. 
 Una caixa de mocadors 
 Una carpeta amb anelles DIN A4 

 
Material sanitari (Important):  

 
 Ampolla o cantimplora d‟ús exclusiu personal. 
 Màscara 
 Drap d‟ús personal marcat amb el nom per desinfectar taula i cadira (divendres 

el retornaran a casa per rentar) 
 
Material socialitzat del centre. 

 Agenda escolar 
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DISPOSITIUS MÒBILS 

Està estrictament prohibit que l‟alumnat realitzi o rebi trucades o missatges amb 
telèfon mòbil en horari lectiu. En cas de necessitat o urgència, l‟alumnat sempre ha de 
demanar de fer servir el telèfon de l‟institut per comunicar-se amb famílies. Igualment, 
les famílies han d‟utilitzar el telèfon de l‟institut (937942017) per comunicar qualsevol 
urgència imprevista als alumnes a través de la consergeria. 

El telèfon mòbil ha d‟estar guardat i apagat dins del centre, sempre que no s‟hagi de 
fer servir amb una finalitat pedagògica, avalada per la demanda del professorat d‟aula. 

CALENDARI ESCOLAR 

 

 

 

 

Vacances: 
 

De Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 

De Setmana Santa:  del 27 de març al 5 d’abril 2021 

Festius 
de lliure 
disposició: 

13 d’octubre 2020 15 de febrer 2021 

7 de desembre 2020 3 de maig 2021 

 24 de maig 2021 
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AVALUACIONS 
 

AVALUACIONS 20-21 

Exàmens 
1a avaluació 

ESO i BAT 26 ,27, 30 de novembre i 1 de desembre 

Exàmens 
2a avaluació 

ESO i BAT 4, 5, 8 i 9 de març 

3a 
Avaluació 

no hi haurà setmana específica d‟exàmens, es faran les proves individuals i grupals 
dins l‟horari habitual. 

EXÀMENS 
FINALS 

2n BAT 13, 14, 17 i 18 de maig 

4t ESO 20, 21, 25 i 26 de maig* 

1r, 2n i 3r ESO  
 1r BAT i 2n BAT 

31 de maig, 1,2,3 i 4 de juny 
Millora i recuperació 2n BAT 

 

ORGANIGRAMA 

 Dades del centre 

Denominació Institut Sunsi Móra 

Adreça c/ Jaume Romagosa Duran, núm. 4 

Telèfon 93 794 20 17 

e-mail a8072978@xtec.cat 

Adreça web http://agora.xtec.cat/sescanet/ 

Codi centre 08072978 

 Equip Directiu 

Director Jordi Canalda 

Cap d’estudis Álex Sánchez 

Secretària Teresa Matamoros 

Coordinadora pedagògica Montserrat Majà 

 Claustre professors i càrrecs 

Francesc Cobos Tutor 1r ESO 

Natàlia Navarro Tutora 1r ESO 

Mara Sanchís Tutora 1r ESO  

Cristina Fortuny Tutora 2n ESO 

Joan Gil Tutor 2n ESO 

Mari Cruz Padilla Tutora 2n ESO 

Janine Sprünker Tutora reforç 2n ESO 

Carmen Ruiz Tutora 3r ESO 

Anna Llorca  Tutora 3r ESO 

Laia Corominas Tutora reforç 3r ESO 

Ignasi Oliveras Tutor 4t ESO 

Montse Mora Tutora 4t ESO 

Bibiana Zariquiey Tutora 4t ESO 

  PAS 

Conserge Eugènia Abril 

Administrativa Lurdes Reverter 
 

Cordialment, 

Equip Directiu 

Canet de Mar, 2 de setembre de 2020 


