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INICI DE CURS
Projecte 2020/2021

(ESO)

| Llibres de text | Serveis complementaris

Projecte
Durant el present curs seguim
introduint el treball per projectes en
les diferents assignatures. Us podem
demanar col·laboració puntual, que us
servirà per veure el centre en
funcionament des de dins!

Llibres de text
Oferim llibres digitals en suport de
tauletes a l'ESO. Aquestes serviran
també per la consulta de materials
del professorat, i per fer determinats
exercicis. El professorat fa
ampliacions de les matèries a
l’aplicació “Classroom”. Evidentment,
també treballarem en paper! Durant
els primers dies de curs, el
professorat comprovarà que teniu
accés a les llicències digitals.

Salutacions!
Benvolgudes famílies d'ESO,
Us presentem, amb tota la il·lusió, el projecte pel curs 2020-21.
Tot i les dificultats que ens està tocant viure, aprofitem per agrairvos la confiança que heu dipositat en el nostre centre. Esperem
que el projecte us plagui, i que vosaltres i els vostres fills i filles us
trobeu còmodes en l'Institut.
En aquest full trobareu aspectes organitzatius imprescindibles pel
bon funcionament de l'escola, així com els horaris i calendari de
curs.

Servei de menjador i
cafeteria
La cafeteria ofereix servei d’esmorzar i
dinar amb cuina pròpia. Actualment,
estem valorant les directrius que des
del Departament i del Consorci
d’Educació de Barcelona ens arribin.
Us informarem puntualment.
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Calendari de curs

• Del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.

Inici de curs

• Del 27 de març al 5 d'abril, ambdós inclosos

• 14 de setembre de 2020

Reunions de famílies :

1r ESO: de 10 a 13h

21 de setembre a les 18h en format telemàtic. Els
primers dies de curs us acabarem de donar tota la
informació.

2n ESO: de 10:30 a 13:15h
3r ESO: de 10:45 a 12:45h

Llibres de text

4t ESO: d’11 a 12:30h

Treballarem amb llibres digitals Editorial Santillana i
amb tauleta. El centre us recomana l'ús d'Ipad, amb
llarga bateria, wifi més funcional i botiga d'aplicacions
controlades.

Les tutories recolliran l’alumnat al pati. És requisit per
poder entrar al centre portar signada la Declaració
responsable de Covid 19 (adjunts al document i a la
plana web) i la mascareta ben col·locada el primer
dia de classe.
Cal ser molt puntual per respectar l’horari d’entrades i
sortides esglaonades segons instruccions del Pla
d’Obertura del centre.
Final de curs
• 22 de juny de 2021
Jornada continuada al matí ESO
• Del 14 al 25 de setembre: de 9 a 13:30h
• Del 7 al 22 de juny: de 8 a 13:30h
Festes de lliure disposició
• 7 de desembre de 2020
• 15 de febrer de 2021
• 21 de maig 2021

Equipament esportiu
L'alumnat de l'Institut utilitza equipament esportiu
propi i obligatori. La coordinació de talles es realitza
per part del professorat d'Educació Física, durant els
primers dies de curs.

Serveis complementaris
La cafeteria ofereix servei de menú i cafeteria.
Depenent de les instruccions del Departament i del
Consorci d’Educació de Barcelona per motius Covid-19
poden patir modificacions. Us informarem
puntualment.

Secretaria i Consergeria.
Per a tots els temes administratius i de servei. Està
oberta a partir de les 9:30 fins a les 13:30, al mati. A la
tarda, de dilluns a dijous, de 15:15 a 17:00. La
consergeria està oberta el mateix horari lectiu del
centre. Per motius Covid19 és important que truqueu
abans.

Vacances

E-info
Ens prenem molt seriosament la nostra comunicació! Tenim plana web amb notícies,
www.ferrantallada.cat , que us convidem a consultar. Podeu seguir-nos per twitter @Ferrantallada
i facebook, @IES FERRAN TALLADA
Igualment, us facilitarem d’adreça electrònica del centre i claus d’accés per al programari de gestió
i comunicació amb les famílies “Educamos”. Aquesta plataforma permet la comunicació amb la
tutoria, el control i justificació d’assistència, seguiment de resultats acadèmics i visualització de les
diferents incidències.
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Activitats extraescolars
En aquests moments encara no us podem informar si realitzarem activitats extraescolars. Us
informarem tan aviat tinguem informació.

Serveis
L’Institut ofereix taquilles de lloguer anual. Cal posar-se en contacte amb secretaria una
vegada començat el curs
-

Taquilla gran
*preu curs 19-20: 35€
Taquilla mitjana
*preu curs 19-20: 30€
Taquilla petita (mida tauleta) *preu curs 19-20: 25€

*No es podrà gaudir del servei de taquilles si no s’ha abonat la quota de l’associació

TOTA AQUESTA INFORMACIÓ QUEDA SUPEDITADA A L’EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA DEL
COVID-19 I A LES INSTRUCCIONS QUE ARRIBIN DES DE LES AUTORITATS SANITÀRIES I DEL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT.
US PREGUEM QUE ESTEU MOLT PENDENTS DE TOTES LES INFORMACIONS QUE VAGIN
ARRIBANT DES DE L’INSTITUT I QUE ES PUBLICARAN A LA WEB I AL’EDUCAMOS.

US DESITGEM UN BON CURS A TOTHOM!

Equip directiu
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