
Altea, setembre 2020 
 
Benvolgudes famílies,  
 

Comencem el curs 2020-2021 de forma diferent als altres anys degut a la situació 
excepcional de pandèmia que malauradament encara perdura. Per organitzar l’inici de 
curs hem seguit les instruccions de la Conselleria d’Educació basades en les 
recomanacions de les autoritats sanitàries.  
 

En primer lloc, volem agrair-los la seua col·laboració en aquesta situació que ens 
ha tocat viure. Pel bé de l’educació del nostre alumnat, els seus fills i filles, cal que 
famílies i professorat treballem de la mà.  
 

Als nous alumnes que s’incorporen al centre, sobretot 1r ESO, 1r de Batxillerat i 
cicles, volem transmetre’ls un missatge de tranquil·litat: tenim previst fer activitats 
perquè s’adapten al centre amb normalitat durant les primeres sessions de classe.  
 

Respecte a les novetats d’aquest curs els comentem les més importants: 
 - Els grups que tindran docència presencial diària són els següents: 1r, 2n i 4t d’ESO, 
PMAR, PR4, FP Bàsica, FP Grau Mitjà i FP Grau Superior, 2n de BAT i tot el batxillerat 
en torn nocturn. 

 
 - Els cursos de 3r de l’ESO i 1r de Batxillerat alternaran la docència presencial i el treball 
a casa. Dilluns, dimecres i divendres vindrà la primera meitat de la classe i dimarts i 
dijous l’altra meitat canviant la disposició a la setmana següent.  

 
- Treballarem en la forma AULA-GRUP, és a dir, cada grup tindrà una classe assignada 
i es mouran el mínim possible. Fins nou avís, no es podrà fer ús de les taquilles. 

 
 - Cada grup entrarà i eixirà del centre per una porta i accedirà per escales diferents, per 
evitar aglomeracions i evitar al màxim els contactes. 

 
 - El pati estarà dividit en zones on es localitzaran cadascun dels grups. Estem 
organitzant noves activitats d’esbarjo compatibles amb la nova realitat i l’ús de la cantina. 

 
 - El dia 7 i 8 de setembre començarem les presentacions de grups amb els tutors i les 
tutores i el 9 començaran les classes. En Formació Professional la presentació serà el 
dia 9 de setembre i l’inici de les classes el 10. 
 

Poden consultar els calendaris i horaris dels grups en la web. 
 

Els mantindrem informats de totes les novetats pels canals habituals, pàgina web 
i xarxes socials.  
 

Agraint-los de bestreta la seua imprescindible ajuda educativa, quedem a la seua 
completa disposició.  
 
Equip Directiu IES Bellaguarda Altea. 
 


