
CALENDARI FINAL DE CURS 2020-21

Recuperacions
17 i 18 de juny de 8 a 14 hores
Podeu veure l’horari a la pàgina web

Devolució de llibres del Programa de reutilització
Enguany finalitza el programa de reutilització de llibres per 1r, 2n i 3r d’ESO, heu de mirar
la informació a la pàgina web per saber quan s’han de retornar i com podeu aconseguir

alguns dels llibres del curs vinent.

Activitats de final de curs
21 de juny:  Sortida a la platja per 1r d’ESO

Teatre 2n d’ESO (Casa del poble)

22 de juny: Tallers al centre (prèvia inscripció) de 8 a 12 hores.

Publicació de notes i consells orientadors al gestIB
4t d’ESO: dia 22 de juny a les 11.00

1r, 2n i 3r d’ESO: dia 23 de juny a les 11.00

Recollida de documentació per l’alumnat de 4t d’ESO
22  de juny amb el següent horari:

4A: 10.00 hores
4B: 10.30 hores
4C: 11.00 hores
4D: 11.30 hores



Aclariments i reclamacions amb cita prèvia
(Telèfon 971611896)

23 de juny d'11.00 a 14.00 hores
24 de juny de 9.00 a 12.00 hores

Recomanem realitzar les reclamacions per correu, videoconferència o
telèfon, podeu concertar cita indicant de quina manera voleu tenir la reunió.

En el cas d’assistir al centre teniu en compte les mesures de prevenció*

Graduació 4t d’ESO
28 de juny a les 19.30 hores

Transport escolar
Horari habitual fins al dia 21 de juny

El dia 22 de juny els tallers comencen a les 8.00 i finalitzen a les 12.00 i el
transport escolar farà el mateix horari.

*MESURES DE PREVENCIÓ

Qualsevol tràmit administratiu es durà a terme de manera telemàtica sempre que sigui
possible, per tant els informes d’avaluació i els consells orientadors s’han de consultar al
gestIB, només ha de venir al centre a recollir documentació l’alumnat de 4t d’ESO.

S’han d’aplicar les mesures de distanciament social, d’higiene i de protecció individual
(mascaretes).

Qualsevol persona que hagi d’assistir al centre ha de disposar del material necessari per
garantir la protecció individual i col·lectiva.

S’hauran d’evitar les aglomeracions. Les visites de pares, mares o altres persones a les
instal·lacions dels centres no estan permeses amb caràcter general, excepte per a la realització
de gestions que necessàriament s’hagin de fer de manera presencial, que s’hauran de gestionar
amb cita prèvia, respectant sempre les mesures de prevenció i higiene establertes.

Per sol·licitar cita prèvia s’ha de telefonar al 971 611 896, especificant la persona amb la qual
es vol contactar.


