
INICI CURS 20-21 
INFORMACIÓ FAMÍLIES 
 
 

● DIMECRES 2 SETEMBRE: 
○ Publicació notes 2n Batxillerat al GESTIB a les 13:15h 
○ Reclamacions 2n Batxillerat al correu vfont@iesberenguer.net (el document 

per presentar les reclamacions està disponible a la web del centre) 
 

● DIJOUS 3 SETEMBRE: 
○ Reclamacions 2n Batxillerat fins a les 13:15h al correu 

vfont@iesberenguer.net (a través del document disponible a la web del 
centre) 
 

● DIVENDRES 4 SETEMBRE: 
○ Publicació notes ESO i 1r  Batxillerat al GESTIB a les 9:00h 
○ Reclamacions ESO i 1r Batxillerat al correu vfont@iesberenguer.net (a través 

del document disponible a la web del centre)  
○ Matrícula on-line al Gestib del 4  de setembre a les 9:00 fins al 7 de setembre 

a les 24:00h 
 

● DILLUNS 7 SETEMBRE: 
○ Reclamacions ESO i 1r Batxillerat  fins a les 14:00 al correu 

vfont@iesberenguer.net 
○ Matrícula on-line al Gestib del 4 de setembre a les 9:00 fins al 7 de setembre 

a les 24:00h 
 
ACOLLIDA DE L’ALUMNAT: 
.*Les famílies rebreu un missatge del tutor al gestib indicant quin dia s’ha de presentar el                
vostre fill/a. 
 
DIJOUS 10 
  
 8:00h -  10:55h – Acollida  alumnat 1r ESO  Grups A, B, C i D * i TOT UEECO 

Recepció al Pati B d'alumnes pels tutors i presentació del curs a l’aula de              
referència. 
 

10:55h - 11:30h -  Pati 
 
11:30h  - Inici de les classes. 

 
DIVENDRES 11 

 
8:00h -  10:55h– Acollida  alumnat 1r ESO Grups E, F, G i H *  

Recepció al Pati B d'alumnes pels tutors i presentació del curs a l’aula de              
referència. 
 

10:55h - 11:30h -  Pati 
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11:30h  - Inici de les classes. 
 
  
DILLUNS 14 
 
8:00h -  9:50h – Acollida  alumnat 2n BATXILLERAT (primera meitat de la llista*) 

Recepció al Pati A d'alumnes de 2n de BTX pels tutors i presentació del curs               
a l’aula de referència. 

9:55h- Inici de les classes. 
 
DIMARTS 15 

 
 8:00h -  9:50h – Acollida  alumnat 2n BATXILLERAT (segona meitat de la llista*) 

Recepció al Pati A d'alumnes de 2n de BTX pels tutors i presentació del curs               
a l’aula de referència. 

9:55h- Inici de les classes. 
 
DIMECRES 16 
 
 8:10h -  9:50h – Acollida  alumnat 1r BATXILLERAT (primera meitat de la llista*) 

Recepció al Pati A d'alumnes de 1r de BTX pels tutors i presentació del curs               
a l’aula de referència. 

9:55h- Inici de les classes. 
 
DIJOUS 17 
 
 8:10h -  9:50h  – Acollida  alumnat 1r BATXILLERAT (segona meitat de la llista*) 

Recepció al Pati A d'alumnes de 1r de BTX pels tutors i presentació del curs               
a l’aula de referència. 

9:55h- Inici de les classes   
 
 
DIVENDRES 18 
  
  8:10h -  9:50h – Acollida  alumnat 2n ESO  (primera meitat de la llista*) 

Recepció al Pati A d'alumnes de 2n d’ESO pels tutors i presentació del curs              
a l’aula de referència. 

9:55h- Inici de les classes.  
 
 
DILLUNS 21 

 
   8:10h -  9:50h – Acollida  alumnat 2n ESO (segona meitat de la llista*) 

Recepció al Pati A d'alumnes de 2n d’ESO pels tutors i presentació del curs              
a l’aula de referència. 
 

9:55h- Inici de les classes. 
 
 
 



DIMARTS 22 
  
8:00h -  10:00h– Acollida  alumnat 3r ESO  (primera meitat de la llista*) 

Recepció al Pati C d'alumnes de 3r d’ESO pels tutors i presentació del curs a               
l’aula de referència. 
 

 11:20h -  14:00h – Acollida  alumnat 3r ESO(segona meitat de la llista*) 
Recepció al Pati C d'alumnes de 3r d’ESO pels tutors i presentació del curs              
a l’aula de referència. 
 

*Les famílies rebreu un missatge del tutor al gestib indicant a quina hora s’ha de presentar                
el vostre fill/a. 
 
 
DIMECRES 23 
 
 8:00h  Inici classes primera meitat de l’alumnat  3r d’ESO 
 
 8:00h - 10:00h – Acollida  alumnat 4t ESO  (primera meitat de la llista*) 

Recepció al Pati A d'alumnes de 4t d’ESO pels tutors i presentació del curs a               
l’aula de referència. 
 

 11:20h - 14:00h – Acollida  alumnat 4t ESO (segona meitat de la llista*) 
Recepció al Pati A d'alumnes de 4t d’ESO pels tutors i presentació del curs              
a l’aula de referència. 
 

*Les famílies rebreu un missatge del tutor al gestib indicant a quina hora s’ha de presentar                
el vostre fill/a. 

 
DIJOUS 24 
 
8:00h  Inici classes primera meitat de l’alumnat  4t d’ESO 

 
DIMARTS 29 DE SETEMBRE 
 
8:00h-10:00h -  Acollida alumnat GM (1r i 2n) (primera meitat de la llista*) 

   i TOT alumnat FPB (1r i 2n) 
 
Recepció al Pati C de l’alumnat de FPB i GM pels tutors i presentació del curs a l’aula de                   
referència. 
 
10:00h Inici classes FPB. 
 
12:00h - 14:00h – Acollida  alumnat GM(1r i 2n) (segona meitat de la llista*) 

Recepció al Pati C d'alumnes de GM pels tutors i presentació del curs a              
l’aula de referència. 
 

*L'alumnat de GM, rebreu un missatge del tutor al gestib indicant a quina hora s’ha de                
presentar el vostre fill/a. 
 
  



15:15h -  Acollida alumnat de 1r GS  (primera meitat de la llista*)  
i TOT l’alumnat de 2n GS 

Recepció al Pati A pels tutors i presentació del curs a l’aula de referència. 
 
17:10h Recepció al Pati A a l’alumnat de 1r GS  (segona meitat de la llista*)   
 
*L'alumnat de GS, rebreu un missatge del tutor al gestib indicant a quina hora s’ha de                
presentar el vostre fill/a. 
 
 
DIMECRES 30 DE SETEMBRE 
 
8:00h Inici classes primera meitat de l’alumnat de GM i de 1r GS. 

Inici classes de TOT 2n GS. 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 

● El dia de la presentació l’alumnat haurà de portar quadern i estoig amb bolígrafs, 
llapis i aigua. 

● L’alumnat haurà de portar la seva mascareta.  És obligatori l'ús de mascareta al 
centre i l també la higiene de mans. Cal comprovar que el vostre fill/a no té febre 
abans de partir de casa. 

● L’alumnat que faci ús del bus escolar ha de dur obligatòriament la mascareta posada 
i ha de fer ús del gel hidroalcohòlic per a la higiene de mans. Hauran de seure 
sempre al seient assignat. 
  


