Circular Inici Curs 2020-2021 2n Batxillerat
Material general
● Ordinador portàtil o tauleta
● Auriculars (molt important dur-ne propis. El centre no podrà disposar de
préstec per mesures d’higiene)
Recordeu que cal portar el dispositiu carregat al 100% a l’institut cada dia
●
●
●
●

Bolígraf blau i vermell (o negre i verd, o …)
Llapis, goma d’esborrar, maquineta, regle.
Carpeta amb separadors (11 matèries)
Fulls blancs (mida DIN-A4)

Pot quedar pendent algun material específic propi d’una matèria en concret
Us recordem que cal portar mascareta al centre, per fer-la servir en aquells espais i
situacions que es requereixi, tal i com indica Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per
a centres educatius en el marc de la pandèmia. Cada alumne/a haurà de tenir cura
d’aquest material d’autoprotecció. Tanmateix, tot i que el centre disposarà de
dispensadors de gel hidroalcohòlic, recomanem que cada alumne/a porti una
ampolleta per ús personal.

INICI DE LES ACTIVITATS
Les classes s’iniciaran el dilluns dia 14 de setembre a les 11:30 h. La sortida està
prevista a les 13:00h. L’alumnat accedirà al centre amb la mascareta posada per la
porta d’accés al pati. L’endemà, dimarts 15, ja hi haurà horari complet de matí.
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Per aquell alumnat que hagi de recuperar alguna matèria de1r de batxillerat en els
exàmens de setembre, el calendari és el següent:
horari

8.15 h
9.30 h

11.00 h

DIMECRES 2 SETEMBRE

DIJOUS 3 SETEMBRE

Anglès (A17)

Matemàtiques (A16)

Educació Física (gimnàs)

Matemàtiques CCSS (A17)

Llengua catalana  (A15)

Llengua castellana (A15)

Biologia ( A16)

Ciències de la Terra ( A16)

Dibuix tècnic (A13)
Economia de l'Empresa (A18)
Literatura universal ( A14)

12.15 h Filosofia (A17)

Física ( A13)
Economia (A18)

Química (A17)
Història (A15)

Psicologia (A16)

13.30 h

Robòtica (A13)
Anatomia i fisiologia (A18)

Ciències per al Món Contemporani ( A19)

Cultura audiovisual (A14)

Tanmateix caldrà lliurar les feines de recuperació programades per aquest estiuen
aquelles matèries que ho requereixin.
SERVEI DE MENJADOR
Dilluns 14 NO hi haurà servei de menjador. Dimarts 15 funcionarà el menjador amb
normalitat. Recordeu de confirmar a secretaria del centre, en cas de no haver-ho
fet, si voleu fer ús del servei de menjador. Ho podreu fer a primers de setembre.
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REUNIÓ DE FAMÍLIES
Dilluns 21 de setembre a les 18:30h celebrarem la reunió d’inici de curs amb les
famílies. Puntualment us informarem si es celebrarà de forma presencial o
telemàtica
INFORMACIÓ PAGAMENTS
Els pagaments s’efectuen a través de domiciliació bancària i es
carregaran en compte a les dates que es detallen:

(1)

Període

Import

Concepte

Agost 2020

110,00 €(1)

material + connectivitat

Octubre 2020

45,00 €

sortides acadèmiques

S’aplicarà el descompte de 50€ corresponent al 3r trimestre del període de
confinament del curs 2019-2020

MARC HORARI
Dilluns a Divendres: 8:15 a 14:45
CALENDARI GENERAL
Inici curs alumnes 14/09/2020
Final curs alumnes 22/06/2021
Vacances

Nadal: 22/12/2020- 7/01/2021
Pasqua: 27/03/2021 - 05/04/2021

Dies festius

La Mercè
El Pilar
La Puríssima
Segona Pasqua

dijous, 24 de setembre
dilluns, 12 d’octubre
dimarts, 8 de desembre
dilluns, 24 de maig

Dies lliure disposició
1r trimestre: dilluns, 7 de desembre del 2020
2n trimestre: dilluns , 15 de febrer del 2021
3r trimestre: divendres, 21 de maig del 2021
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Altres dates d’interès
Avaluació Treball de recerca: 9 de febrer 2021
Festa de graduació de batxillerat: Maig, a determinar dia
Lliurament notes finals: Maig, a determinar dia
Proves PAU: a l'espera de la publicació del calendari (entre 10 i 17 de juny, tres
dies)
Que gaudiu d’un bon estiu.
Cordialment,
l’Equip Educatiu del Quatre Cantons.
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