
SALUTACIÓ INICI DE CURS

Benvolgudes famílies, 

Ens trobam, sense cap dubte, amb l'inici d'un curs diferent. I amb un repte, tant per
a les famílies i els alumnes com per als docents.

Ateses les característiques d'aquest curs 2020-2021, condicionat en gran mesura
per la pandèmia de la COVID19 i els diferents escenaris que ens podem trobar
durant la seva durada, hem elaborat el pla de contingència que podeu consultar
tant a la plana web com al GESTIB.

En  previsió  dels  canvis  d'escenaris  hem  elaborat  unes  estructures  horàries
(horaris)  i  organitzatives  que  ens  permetin  canviar  d'escenari  amb  una  certa
comoditat. 
Tot això suposa una organització i un funcionament de centre que implicarà canvis,
no només en l'organització horària,  sinó també en els aspectes currriculars i  la
metodologia.

Des de la Conselleria d'Educació se'ns ha comunicat que l'escenari inicial el curs
serà el B. Excepte els alumnes de 1r d'ESO i Aula UEECO, que vendran sempre a
l'institut, la resta ho farà de forma semipresencial, combinant dies d'assistència a
l'institut amb dies de classes online.

També, seguint ordres de la Conselleria, l'acollida de principi de curs s'ha de fer
de forma escalonada. Us adjuntam el calendari de les presentacions. Rebreu al
GESTIB una carta del tutor/ de la tutora per informar-vos del torn de presentació
del vostre fill o filla i de l'hora i dia que ha de venir.

Un aspecte que voldria remarcar és que es passarà als vostres fills i  filles una
enquesta per conèixer de quins mitjans informàtics disposau a casa. L'haureu de
respondre al correu corporatiu (domini iesberenguer) que els donem el primer dia
de la presentació a l'alumnat. 

Així  mateix,  també,  és  molt  important  que  reviseu  el  funcionament  del  vostre
GESTIB perquè serà el canal de comunicació principal al llarg del curs.

Anau consultant la plana web cada dia per si hi ha novetats.



Ens posam a la vostra disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment. 

Us desig un bon curs.

Salutacions cordials,
                                                             

Maria Magdalena Coll Juan
Directora IES Berenguer d'Anoia

Inca, a 1 de setembre de 2020


