
 
 

 

 

Vilanova del Vallès, a 30 de juliol de 2020 

Benvolguda família, 

Com cada curs abans de marxar de vacances des de l'Institut de Vilanova del Vallès 

us volem fer arribar una sèrie d'informacions que considerem que heu de tenir 

presents de cara a l’inici del curs 2020/21.  

Aquest curs estarà marcat per moltes novetats que han vingut determinades per la 

pandèmia. Algunes us les avancem en aquest comunicat, la resta, si teniu interès, 

podeu trobar-les al Pla provisional d’obertura del nostre centre que està penjat a la 

nostra web. 

 

Reunions inici de curs 

Com és tradicional a les reunions d’inici de curs presentarem les tutores i els tutors 

dels diferents grups i explicarem qüestions de funcionament general del centre. A més 

us explicarem les novetats derivades de la situació actual.  

A diferència d’altres cursos aquestes reunions es faran totes abans de l’inici de curs i 

en format telemàtic: el dia de la reunió rebreu a la vostra adreça electrònica un enllaç a 

la videoconferència corresponent al grup del vostre fill/a.  

 

  Famílies de 1r, 2n i 3r d'ESO: Dimarts 8 de setembre a les 18h. 

 Famílies de 4t d'ESO i batxillerat: Dimecres 9 de setembre a les 18h. 

 

Si alguna família no pot assistir a aquesta reunió és molt important que quan rebi 

l’enllaç de la videoconferència ho comuniqui al tutor/a.  

Com que aquest curs les reunions presencials estaran limitades a situacions molt 

excepcionals, caldrà mantenir la comunicació via telèfon, correu electrònic i 

videoconferència. 

 

  



 
 

 

 

Calendari d'inici de curs 

• Dimecres 2 de setembre: exàmens de recuperació de 1r de batxillerat amb 

l’horari: 

o 8-9:30 a l’aula M1: Llatí, català, Tecnologia Industrial i Química 

o 10-11:30 a l’aula M2: Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les 

CCSS. 

o 12-13:30 a l’aula M3: Anglès. 

 

• Divendres 4 de setembre a les 13h: lliurament de les notes de l’avaluació 

extraordinària de 1r de batxillerat.  

 

• Del 7 al 10 de setembre es durà a terme la matriculació de batxillerat de 

l’alumnat que tenia assignatures pendents a l'avaluació ordinària. 

 

• Dilluns 14 de setembre. Presentació del curs: amb la finalitat de fer una bona 

acollida de l'alumnat, es farà d'una manera gradual d'acord amb l'horari 

següent: 

 Alumnat de 1r d'ESO   --- de 9:00h a 12:00 

 Alumnat de 2n, 3r, 4t d'ESO   --- de 10:00h a 12:00 

 Alumnat de batxillerat   --- de 11:00h a 13:00 

Aquest dia, l'autobús deixarà tot l'alumnat d'ESO de Vallromanes a les 9h a 

l'institut i el recollirà a les 12h. 

A les reunions d’inici de curs amb els tutors i tutores us informarem del grup, de 

l’aula i de la ruta d’entrada i sortida a l’institut. Per tal d’evitar aglomeracions 

aquest curs habilitarem diferents entrades i recorreguts. 

 

• Dimarts 15 de setembre a les 8h: inici de les classes. 

 

  



 
 

 

 

Marc horari 

 

Aquest curs hem modificat el marc horari per tal que a les hores d’esbarjo hi hagi 

menys acumulació d’alumnes al pati i a la cantina. Així ens serà més fàcil mantenir les 

distància de seguretat entre l’alumnat. 

Hora 1r i 2n ESO 3r i 4t ESO 1r i 2n Batxillerat 

8 a 8:55 Classe Classe Classe 

8:55 a 9:50 Classe Classe Classe 

9:50 a 10:45 
Esbarjo (25’) Espai llibre (30’) Espai llibre (30’)

 

Espai llibre (30’) Esbarjo (25’) Esbarjo (25’)
 

10:45 a 11:40 Classe Classe Classe 

11:40 a 12:35 Classe Classe Classe 

12:35 a 13:40 
Esbarjo (10’) Classe (55’) Classe (55’) 

Classe (55’) Esbarjo (10’) Esbarjo (10’) 

13:40 a 14:35 Classe Classe Classe 

 

L’alumnat podrà fer ús del servei de cantina fins les 15:30, sempre complint les 

mesures de seguretats establertes. 

 

 

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 

Equip directiu de l'Institut de Vilanova del Vallès 

 


