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CIRCULAR D’INICI DE CURS PER A LES FAMÍLIES DE 1r ESO 

 
 
 
Benvolgudes famílies: 
 
El curs 2021-2022 començarà el dilluns 13 de setembre, Aquest dia, els vostres fills i filles han de 
venir a l’institut a les 8:45 i entrar per la porta del pati. 
 
El dilluns 13 de setembre durem a terme el miniprojecte d’acollida. Durant les tres primeres hores 
estaran amb el seu professorat tutor de grup, que els explicarà el seu horari, els presentarà els seus 
companys i tot el que tingui a veure amb el funcionament del centre. 
 
Després, de 11:30 a 12:00, l’alumnat gaudirà del temps d’esbarjo, en què tothom aprofitarà per 
esmorzar. 
 
En acabar, l’alumnat anirà a classe i, fins al final de la jornada, a les 13:50, romandrà amb dos 
professors, que l’ajudaran a posar l’ordinador en marxa: connectar-se a la wifi de l’institut, al Moddle, 
a Alexia i s’hi instal·laran tots els programes que seran necessaris per al desenvolupament del nou 
curs que s’inicia. A la tarda, continuació de la jornada d’acollida per part dels tutors de grup i dels 
tutors personals. 
 
El material que l’alumnat de 1r d’ESO ha de dur aquest primer dia és el següent: 

 La carpeta amb fulls 

 L’estoig 

 L’agenda personal 

 L’ordinador 
 
El dimarts 14 de setembre, si el temps ho permet, l’alumnat de 1r d’ESO, conjuntament amb el de 
2n d’ESO, realitzarà una sortida a peu a un lloc encara per determinar. L’alumnat ha de portar: 

 Roba i calçat còmode per caminar. 

 Esmorzar, dinar i aigua. 

 Crema solar o impermeable. 
 
El dimecres 15 de setembre l’alumnat de 1r d’ESO començarà les classes normals en l’horari 
habitual. El professorat tutor ja els explicarà el primer dia què ha de dur. 
 
El dilluns 27 de setembre, a les 19:00 h, farem reunió informativa amb tot l’equip docent per 
videoconferència, mitjançant l’aplicatiu Google Meet. Els vostres fills i filles ja us portaran una nota 
per recordar-ho, amb l’enllaç per entrar-hi. També ho podreu consultar a la pàgina web del centre.  
 
Que tingueu un bon curs!! 
 
Atentament  
 
Equip docent de 1r de ESO 


