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INFORMACIÓ CURS 20-21

[març 2021  -8- ]

Benvolgudes famílies

Estam a punt d’acabar el segon trimestre i la segona avaluació i us volem informar del següent:

PROGRAMA SOLIDARI

FUNDACIÓ CAMPANER + Programa ICAPE:el departament d'Economia desenvolupa un
programa d’economia social i solidària amb l’alumnat de 4t ESO (programa ICAPE). Enguany
col·laboram amb l’ONG Fundació Campaner. L’alumnat de 4t ha preparat activitats i tothom hi ha
pogut participar aportant 1 euro.

CANVI HORARI DE FINAL DE TRIMESTRE

Modificació horària dels darrers dies abans de Pasqua: Dimarts 30 i Dimecres 31 de març les
classes acabaran a les 13h. Farem:

○ 3 hores de classe  - pati de 25 minuts, de les 10:45-11:10h. -  i dues hores de classe.

INFORMACIÓ RÀTIOS COVID

Dimecres dia 17, vàrem rebre una informació de Conselleria on ens deia que estàvem a
nivell 2 i que, per això, podíem ampliar el número d'alumnes per aula, si els espais permetien
mantenir les distàncies mínimes, fins a 25 alumnes. Hem revisat els espais i la seva adequació a la
normativa covid sobre distàncies i la conclusió és que els espais disponibles no permeten augmentar
el número d'alumnes per aula.

PRÀCTIQUES A EMPRESA

L'alumnat de 2n de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes
ja ha acabat les classes i el 22 de març varen començar la Formació en Centres de Treball (FCTs).

L’alumnat de 2n de Formació Professional Bàsica d’Electricitat, començarà les pràctiques
(FCTs) el dia 19 d’abril.

NOTES 2a AVALUACIÓ

Entrega de notes de la 2a avaluació: divendres 26 i dilluns 29. Cal tornar les notes
signades abans de la pausa de Pasqua.

http://www.fundacioncampaner.com/CA/index.html


PREMI OLIMPÍADA

Clara Galmés, de 2n de batxillerat, ha guanyat el 3r premi a la XV Olimpíada de Geografia .

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

● 2n Batxillerat. L’alumnat ha tengut xerrades informatives sobre PBAU: Xerrades per part de
l’orientadora, cap d’estudis i tutor/a i xerrada via zoom amb els servei d’alumnat de la UIB. A
més, tenen tota la informació a la web: orientació acadèmica, alumnat 2n batxillerat.

● 1r Batxillerat. A tutoria estan treballant les opcions de matrícula per al curs vinent. També
podeu trobar informació a la web de l'institut: orientació acadèmica, alumnat 1r Batxillerat.

● 3r i 4t d’ESO. Ja hem començat a treballar a classe sobre les opcions, itineraris i optatives
del proper curs. Es pot trobar la informació a la web: orientació acadèmica, alumnat 3r ESO i
4t ESO.

● A 1r i 2n d’ESO les activitats d'orientació acadèmica per al curs 21-22 es faran després de
Setmana Santa.

● 6è de primària: en coordinació amb les escoles, ja tenim calendaritzades les visites a les
escoles (abril), les reunions amb totes les AMIPAs (maig) i el traspàs d’informació sobre
l’alumnat (juny).

L’alumnat de 1r de batxillerat ha fet un taller sobre gestió d’emocions i pautes per disminuir
l’ansietat de cara a fer front a l’estudi i als exàmens.

TORNANT DE SETMANA SANTA

● Abans de Setmana santa s'acaba amb el subgrup 1 i després de vacances comença el
subgrup 2 (dilluns, 12 d'abril).

● REUNIONS presencials FAMÍLIES per a l’orientació acadèmica de cara al curs que ve:
■ dimecres 14 d’abril: famílies 4t ESO

● subgrup 1: a les 18:30h.
● subgrup 2: a les 19:45h.

■ dilluns 19 d’abril: famílies 3r ESO
● subgrup 1: a les 18:30h.
● subgrup 2: a les 19:45h.

■ dimecres 21 d’abril: famílies 1r batxillerat
● subgrup 1: a les 18:30h.
● subgrup 2: a les 19:45h.

NOMÉS hi podrà assistir 1 persona per alumne. Les reunions es faran a l’exterior per raons
sanitàries. Per això quedaran anul·lades en cas de PLUJA.

Bones panades


