
CALENDARI INICI DE CURS 2020-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1r ESO 

DIJOUS 10 DE SETEMBRE 

9:00 h presentació amb tutors i a continuació 

classe normal 

20:00 h reunió telemàtica de tutors amb 

pares/mares 

2n ESO 

DIMECRES 16 DE SETEMBRE 

10:00 h presentació (la primera ½ del 

grup)amb tutors  

12:00 h presentació (la segona ½ del 

grup)amb tutors 

20:00 h reunió telemàtica de tutors amb 

pares/mares 

3r ESO 

DIMARTS 15 DE SETEMBRE 

10:00 h presentació (la primera ½ del 

grup)amb tutors  

12:00 h presentació (la segona ½ del 

grup)amb tutors 

20:00 h reunió telemàtica de tutors amb 

pares/mares 

2n BATXILLERAT   

DIJOUS 10 DE SETEMBRE 

11:00 h presentació (la primera ½ del 

grup)amb tutors  

12:30 h presentació (la segona ½ del 

grup)amb tutors 

20:00 h reunió telemàtica de tutors amb 

pares/mares 

1r BATXILLERAT   

DIVENDRES 11 DE SETEMBRE 

10:00 h presentació (la primera ½ del 

grup)amb tutors  

12:00 h presentació (la segona ½ del 

grup)amb tutors 

DILLUNS 14 DE SETEMBRE 

20:00 h reunió telemàtica de tutors amb 

pares/mares 

4t ESO 

DILLUNS 14 DE SETEMBRE 

10:00 h presentació (la primera ½ del 

grup)amb tutors  

12:00 h presentació (la segona ½ del 

grup)amb tutors 

20:00 h reunió telemàtica de tutors amb 

pares/mares 

OBSERVACIONS: 

• El dia abans de cada presentació es publicarà el llistat d’alumnes de cada grup a la pàgina web. 

• A excepció de l’alumnat de 1r d’ESO, després de cada presentació els alumnes se n’aniran a casa.  

• Els alumnes hauran de lliurar al tutor el consentiment de PCR (apèndix 3) i la declaració responsable sobre les normes i protocols de COVID (apèndix 

4) el dia de la presentació. Per això, cal descarregar-les, imprimir-les i signar-les els pares/mares o alumne si és major d’edat. 

 



 

CALENDARI INICI DE CURS 2020-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FPB   

DIMARTS 29 DE SETEMBRE 

16:00 h presentació (grups sencers)amb tutors 

i a partir de les 16:55h classe normal  

 

DIMECRES 30 DE SETEMBRE 

18:15 h reunió telemàtica del tutor d’FPB-I 

amb pares/mares 

19:10 h reunió telemàtica del tutor d’FPB-II 

CF   

DIMARTS 29 DE SETEMBRE 

15:05 h reunió telemàtica del tutor de CF-1 

amb pares/mares 

 

17:00 h presentació (la primera ½ del 

grup)amb tutors  

18:00 h presentació (la segona ½ del grup)amb 

tutors  

 

OBSERVACIONS: 

• El dia abans de cada presentació es publicarà el llistat d’alumnes de cada grup a la pàgina web. 

• A excepció de l’alumnat de 1r d’ESO, després de cada presentació els alumnes se n’aniran a casa.  

• Els alumnes hauran de lliurar al tutor el consentiment de PCR (apèndix 3) i la declaració responsable sobre les normes i protocols de COVID (apèndix 

4) el dia de la presentació. Per això, cal descarregar-les, imprimir-les i signar-les els pares/mares o alumne si és major d’edat. 


