17 de juliol de 2020

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Qüestions pràctiques per al proper curs 2020-2021
Atenció! Les informacions que presentem venen condicionades per la situació
que es pugui donar segons les circumstàncies degudes al Covid-19. Estarem
pendents de l’actualitat i ens adaptarem a les circumstàncies segons les
indicacions que ens arribin del Departament d’Educació i de Salut.
Inici de curs
Dilluns 14 de setembre
1r d’ESO

10:30 h accés c/Dos de maig, porta 2, esquerra

2n d’ESO

10:40 h accés C/Mallorca

3r d’ESO

10:50 h accés c/Dos de maig, porta 2, esquerra

4t d’ESO

11 h accés C/Mallorca

Reunió de famílies
Dimecres 9 de setembre, reunió virtual (enviarem l’enllaç per correu electrònic)
1r d’ESO i 2n d’ESO

18:30 h

3r d’ESO i 4t d’ESO

19:30 h

Horari entrades i sortides del centre
i
accessos

Horari
d’entrada
Matí

Horari
sortida
Migdia

Horari
entrada
Tarda

Horari
sortida
Tarda

Horari adaptat a la normativa vigent per les circumstàncies de Covid-19
1r d’ESO

accés c/Dos de maig, porta 2,
esquerra

8:10 h

13:20 h

14:40 h

16:40 h

2n d’ESO

accés C/Mallorca

8:10 h

13:20 h

14:40 h

16:40 h

3r d’ESO

accés c/Dos de maig, porta 2,
esquerra

8h

13:10 h

14:30 h

16:30 h

4t d’ESO

accés C/Mallorca

8h

13:10 h

14:30 h

16:30 h
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Horari escolar
Reviseu bé els canvis que hem hagut d’introduir per regular les entrades i sortides al
centre i evitar excés de gent al carrer. Demanem màxima puntualitat.
1r d’ESO i 2n d’ESO

Matí: de 8:10 a 13:20 h
Tarda: de 14:40 a 16:40 h
Dimecres tarda no hi ha classe (hi ha oferta d’extraescolars)
Hora sortida divendres tarda: 15:40 h

3r d’ESO i 4t d’ESO

Matí: de 8:00 a 13:10 h
Tarda: de 14:30 a 16:30 h
Dimecres tarda no hi ha classe (hi ha oferta d’extraescolars)
Hora sortida divendres tarda: 15:30 h

Material didàctic
El material de dia a dia de l’aula (bolígrafs, llibretes, fulls, carpeta classificadora... )
aquest curs serà important no compartir-lo i portar un bon estoig amb material per a
ús individual.
Llibres de text

Donat que l’escola té un programa de reutilització de llibres, els que
formen part del projecte els donarem des de l’escola i cal retornar-los el
darrer dia de curs. La quota de reutilització es cobrarà per rebut al
primer trimestre. Inclou també els llibres de lectura (3 per trimestre).
Les llicències digitals s’han de comprar a través de la botiga virtual,
que hi ha plataforma de l’escola. A l’apartat del curs 2020-21 de la web,
dins la botiga virtual, hi trobareu l’explicació de com comprar i fer el
pagament.
Tal com es va indicar a les instruccions que es van enviar per correu
electrònic a totes les famílies l’1 de juliol, la botiga virtual estarà
oberta fins al 19 de juliol.
Pels nous alumnes matriculats es farà una nova obertura de la botiga
virtual a partir del 20 d’agost.

Equipació
d’Educació
Física

Podeu adquirir l’equipació esportiva de l’escola a la botiga virtual.
Trobareu l’enllaç a la pantalla inicial de la vostra sessió com a pares a
la plataforma. Els alumnes de 3r i 4t, com ja és habitual, faran
l’Educació Física al poliesportiu “Sagrada Família”, que es compromet a
seguir les mesures que garanteixen la seguretat de l’activitat.

Bata
per al Per a les activitats de laboratori (de 1r, 2n i 3r d’ESO) cada alumne cal
laboratori (1r, que porti la seva bata (pot ser del model que vulguin i del color que
2n i 3r d’ESO)
vulguin, no és obligatori que sigui blanca), no es podran compartir
bates.
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Mascareta

És obligatori l’ús de la mascareta en els desplaçaments pel centre i en
moments puntuals que s’indicaran. Cada alumne pot dur el model que
consideri. Si es vol adquirir la mascareta “Vedruna” de tela reutilitzable i
que compleix amb la normativa, podeu fer-ho a la botiga virtual.

“Kit” de neteja

Cada alumne cal que dugui un petit drap i una ampolleta de gel
hidroalcohòlic. A cada aula hi haurà material desinfectant, però convé
que cadascú el dugui per als desplaçaments i canvis d’aula més àgils.

Activitats extraescolars
L’1 d’octubre comencen les activitats extraescolars. L’oferta d’activitats, els horaris i preus
els trobareu a la pàgina web de l’escola, a la pestanya del “Serveis”. Les inscripcions ja
s’han tancat, però podeu consultar si encara hi ha places disponibles a l’adreça
administració@vedrunaimmaculada.cat

Quotes previstes pel proper curs
Les quotes pel proper curs es presentaran i aprovaran al Consell Escolar que es portarà a
terme la darrera setmana d’agost i les trobareu publicades a la web abans del dia 1 de
setembre a l’apartat de curs 2020-2021. Abans de l’1 de setembre rebreu un correu
electrònic explicatiu de les quotes del curs.

Desitgem que passeu unes bones vacances tot gaudint del temps de lleure amb la
família. Bon Estiu!
L’Equip Directiu
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