FULL informatiu GROC
INFORMACIÓ CURS 20-21
[MAIG 2021 -9- ]
Benvolgudes famílies
Us enviam les darreres informacions

Alumnat 1r batxillerat
Dia 20 acaben els exàmens finals de 2n de batxillerat. Això permetrà a l’alumnat de 1r de batxillerat fer classes
presencialment a partir de divendres 21 de maig fins final de curs. Tenim permís per fer la següent organització:
● 1bat C: tot l’alumnat ha de venir cada dia a classe,
● 1bat A i 1 bat B: entre 4-5 persones rodaran la presencialitat.
Durant la setmana del 17 de maig s’informarà l’alumnat dels torns.

Final de curs, modificacions del marc horari i entrega de notes
Tal com es va aprovar a Claustre i al Consell escolar:
● divendres 18 de juny les classes finalitzen a les 13h
● dilluns 21 de juny les classe finalitzen a les 12h.
No hi ha classe el 22 i 23 de juny i dia 24 hi ha transport escolar perquè l’alumnat vengui a recollir les
notes i les informacions de final de curs, de recuperació de matèries suspeses, pagament de matrícula online,
organització setembre 2021...
●

1r ESO A, B, C, D, E, F, 2n PMAR, 3r PMAR i subgrup 1 dels grups semipresencials entrega de notes
a les 10:30h. Lloc: aula del grup

●

1r ESO G, H, I, J, K i L, 1r batxillerat i altres grups 100% presencials de tots els nivells i subgrup 2 dels
grups semipresencials entrega de notes a les 12:30h. Lloc:aula del grup

Berenar saludable: programa fruita a les escoles
A partir de la setmana del 17 de maig cada setmana hi haurà un o dos dies amb repartiment de fruita a les
hores de pati. Aquest servei és gràcies a un programa del FOGAIBA de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació.

EOIES
Les proves escrites i orals per obtenir els títols A1 d'alemany, B1 i B2 d’anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes es
faran a l’IES. El professorat responsable informarà l’alumnat i a les famílies de dates i horaris.

Retorn de FONS DE LLIBRES, netbooks i tauletes

●

DIVENDRES dia 18 de juny: recollida material del subgrup corresponent de 2n ESO, 3r ESO i 4t ESO

●

DILLUNS dia 21 de juny: recollida material del subgrup corresponent de 2n ESO, 3r ESO i 4t ESO i de
tots els 1rs ESO

L’alumnat ha de dur TOTS els llibres dins una bossa amb el seu nom.
No es retornaran els 20 euros a l’alumnat que entregui llibres sense folrar i amb textos subratllats (ni llapis, ni
bolígraf, ni fosfis…) o marques i dibuixets...
NO S’ENTREGARAN LES NOTES EL DIA 24 DE JUNY A L’ALUMNAT QUE NO HAGI TORNAT ELS
LLIBRES, LA TAULETA I/O EL NETBOOK..
Dies 28, 29 i 30 de juny de 09:00 a 13:00h :ENTREGA DE LLIBRES per a l’alumnat que ha de recuperar pel
setembre matèries suspeses, de 09:00h a 13:00h.

Inici activitats extraescolars
Amb el canvis normatius sobre la pandèmia, aquest mes estam fent sortides d’Educació Física i tutoria amb
l’alumnat de 1r ESO i 4t ESO.
L’alumnat de 4t ESO té programades xerrades sobre educació sexual.

Consumòpolis
Consumòpolis és un concurs estatal sobre consum responsable i sostenibilitat. Més de 100 alumnes de 1r
d’ESO hi estan participant de manera voluntària en els esplais per fer les activitats . En aquests moments ja
estan a punt de finalitzar les proves del circuit amb molt bones puntuacions. Aquest concurs acaba el 2 de juny.

ERASMUS+
Durant aquest maig, 2 alumnes de 2n de Cicle Formatiu de Grau Mitjà i 3 alumnes de 2n de FP bàsica fan
pràctiques ERASMUS+ a Itàlia.

2n batxillerat
L'alumnat de batxillerat va acabar les classes dia 12 de maig i té exàmens fins dia 20. El mateix dia 20 a les
18:00h entregam notes.
L’alumnat té fins divendres 21 a les 14:00h. per presentar reclamacions. Abans de presentar reclamacions cal
anar a fer la revisió dels exàmens amb el professor/a corresponent.
És important que fins dia 8 de juny que, comença la PBAU, l’alumnat s’organitzi i estudiï molt amb il·lusió, amb
esforç. En cas de dubtes cal posar-se en en contacte amb el professorat.
Sort, força i endavant!

FINALMENT,

volem agrair-vos l’atenció i la puntualitat amb les preinscripcions online i aprofitam per
dir-vos que, igual que el curs passat, la matrícula també serà online. Rebreu tota la informació amb les notes de
juny.

