
SETMANA INICIAL DE CLASSE

Dimecres 8 de setembre del 2021,  1r-3r ESO i PMAR
Entrada per Parc de la Torreta

❑ 9:30h-11:15h: Primer d’ESO. Pati fins a 11:45h amb els tutors/es que acompanyaran
a l’eixida.

❑ 10:00h-11:25h: Tercer d’ESO I PMAR. Pati fins a 11:50h amb els tutors/es que
acompanyaran fins a l’eixida.

Per a facilitar la incorporació progressiva de tot l’alumnat del centre, l’alumnat de 1r ESO, 3r
ESO i PMAR s'incorporarà a  l’horari lectiu normal el Dilluns 13 de setembre.

Xarxa llibres d’ESO.

Aquest primer dia, l'alumnat que pertanyen a la xarxa de llibres els recollirà una vegada finalitza
amb el tutor i per orde de llista. Per tant, és necessari portar la motxilla per a emportar-se-los.

Dijous 9  de setembre del 2021, 2n ESO-4t ESO-PR4
Entrada per Parc de la Torreta

❑ 9:30h-11:15h: Segon d’ESO. Pati fins a 11:45h amb els tutors/es que acompanyaran
a l’eixida.

❑ 10:00h-11:25h: Quart d’ESO-PR4. Pati fins a 11:50h amb els tutors/es que
acompanyaran fins a l’eixida.

Per a facilitar la incorporació progressiva de tot l’alumnat del centre, l’alumnat de 2n
ESO-4t ESO-PR4 s'incorporarà a  l’horari lectiu normal el Dilluns 13 de setembre.

Xarxa llibres d’ESO.

Aquest primer dia, l'alumnat que pertanyen a la xarxa de llibres els recollirà una vegada finalitza
amb el tutor i per orde de llista. Per tant, és necessari portar la motxilla per a emportar-se-los.



Divendres 10 de Setembre del 2021 1r-2n Batxillerat
Entrada per Parc de la Torreta

❑ 9:45h-11:45h: 1r Batxillerat .
❑ 10:00h- 12:00h: 2n Batxillerat.

Per a facilitar la incorporació progressiva de tot l’alumnat del centre, l’alumnat de 1r-2n
Batxillerat s'incorporarà a  l’horari lectiu normal el Dilluns 13 de setembre.

HORARI SETEMBRE I JUNY

Us informem que l’horari de setembre i juny serà el següent:

● 1r i 2n ESO, dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8:00 a 13:05h i dimecres
de 8:00 a 14:00h

● 3r i 4t ESO, de dilluns i dimarts de 8:00 a 13:05h i de dimecres a divendres de
8:00 a 14:00h.

● Batxiller tots els dies de 8:00 a 14:00h.

ORGANITZACIÓ ENTRADES I EIXIDES DURANT
AQUEST CURS COM MESURA COVID-19

Entrada i eixida escalonada

Entrada matí:
● 1r, 2n ESO, a les 7.55h
● 3r, PMAR, 4t ESO, PR4, a les  8:00h
● 1r i 2n Bat, 8:05h

Entrada vesprada:
● 1r, 2n ESO, a les 14.55h
● 3r, PMAR, 4t ESO, PR4, a les  15:00h

Eixides matí:
● Dilluns, dimarts, dijous i divendres. Eixida de les 13.00 a 13.10 h. de manera escalonada

començant per 1r ESO.
● Dimecres, eixida de les 13.55 a 14.05h de manera escalonada començant per 1r ESO.
● Dilluns, dimarts i dijous, eixida de les 15.05 Batxillerat.

Eixides vesprada: Dilluns i dimarts de 16:45 a 16:50h per grups ESO.


