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NOTA INFORMATIVA CALENDARI D'INICI DE CURS 2020/2021
ESO I BATXILLERAT.

L'inici  del  curs  2020/2021  és  diferent  i  hem  d'adaptar-nos  a  la  situació
actual  marcada  per  la  COVID19.  És  per  això  que  la  incorporació  a  les
aules la farem escalonadament,  per nivell i  per dies (des del dia 7 al 10 de
setembre). 

-  Els diferents nivells i  grups vindran el dia i  hora indicada i seran rebuts,
a  la  porta  del  carrer  Pare  Méndez,  per  l 'equip  directiu  i  pel  seu  tutor  o
tutora, qui ja els acompanyarà a la seua classe.
-   Se’ls  explicarà  les  normes  establertes  al  centre  pel  virus,   se’ls
entregarà  l 'agenda  escolar,  els  horaris  de  les  classes  i  tota  la  informació
necessària  per  a  l 'inici  del  curs.  A més,  tot  l 'alumnat  participant  del  Banc
de  Llibres,  haurà  de  portar  els  llibres  de  curs  passat  ja  que  se'ls
arreplegarà i se'ls entregarà els d'enguany.
-  Posteriorment,  en  acabar  la  sessió  informativa,  l 'alumnat  se  n'anirà  a
casa.  El  primer  dia  de  classe  seguint  l 'horari  habitual,  serà  el  divendres
dia 11 de setembre.

-  El  llistat  alfabètic  de  l 'alumnat  de  cada  nivell,  indicant  grup  i  subgrup,
serà  públic  a  finals  del  matí  del  divendres  dia  4  de  setembre  a  aquesta
pàgina web a través d'un enllaç per a cada nivell.  En aquest figura el grup
al  que pertany (i  subgrup si  és  el  cas),  el  dia  i  l 'hora  en la  que ha de anar
al centre.

-  A partir  de la segona setmana de setembre (14-18),  l 'alumnat de primer i
segon  d'ESO,  tercer  PMAR  i  quart  PR,  tindrà  classe  tots  els  dies  de  la
setmana.

-  En els  grups de tercer d'ESO, quart  d'ESO i  Batxillerat,  en els  que no és
possible  l 'assistència  de  tot  l 'alumnat  per  no  poder-se  garantir  en  l 'espai
assignat  la  distància  de  seguretat  mínima,  es  dividiran  en  dos  subgrups
permanents,  i  vindran  a  classe  en  dies  alterns:  una  setmana  els  dilluns,
dimecres i divendres; i la següent: dimarts i dijous.

-  Tots  els  dies,  les  classes  del  centre  estaran  obertes  a  partir  de  les  7,45
hores perquè l 'alumnat  puga arribar  a classe  després de llavar-se les  mans
i comprovar la seua temperatura corporal.

-  En acabar  les  classes,  l 'eixida del  centre  serà  a partir  de  les  13'50 hores
(primer i  segon d'ESO) i a les 14,50 (tercer,  quart i  batxillerat).  L'objectiu
és  que  tampoc  no  es  produïsquen  «aglomeracions»  al  moment  d'eixir  del
centre.
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CALENDARI INCORPORACIÓ A LES CLASSES.

Dilluns dia 7 de setembre
8:30h – Grups de 4ESO: subgrup1.
9:30h – Grups de Batxillerat: subgrup1.
11:30h – Grups de 3ESO: subgrup1.

Dimarts dia 8 de setembre 
8:30h – Grups de 4ESO: subgrup2 i l’alumnat de PR-4 
9:30h – Grups de Batxillerat: subgrup2.
11:30h  –  Grups  de  3ESO:  subgrup2,  i  l’alumnat  de
3PMAR.

Dimecres dia 9 de setembre
9:30h  –  Grups  de  2ESO:  2ESO  B,  2ESO  C,  2ESO  D,
2ESO E.
10:30h  –Grups  de  2ESO:  2ESO  A,  2ESO  F,  2ESO  G,
2ESO H, 2ESO I.

Dijous dia 10 de setembre
10:30h  –  Grups  de  1ESO:  1ESO A,  1ESO B,  1ESO C,
1ESO D.
11:30h  –  Grups  de  1ESO:  1ESO  E,  1ESO  F,  1ESO  G,
1ESO H, 1ESO I.

- Els noms de l’alumnat dels subgrups de cada nivell, es
publicaran a la pàgina web:   www.iesmarxadella.org   al
llarg de la vesprada del divendres dia 4 de setembre.

-  RECORDA:  L’alumnat  del  Banc  de  Llibres,  ha  de
portar obligatòriament, tots els llibres del curs passat.

http://www.iesmarxadella.org/

