curs 2020-21

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ, INFORMACIÓ I ACOLLIDA DE BATXILLERAT
INFORMACIÓ

TRÀMITS

DATA
Per concretar
7 de març

1 d’abril
A determinar
17 de juny



Entrevista personalitzada amb la família (Famílies noves al centre)



Jornada de Portes Obertes (10.00 a 13.00 h) (Famílies noves al centre).
Xerrada informativa a les 11.00 h a la sala actes secundària



Reunió informativa sobre el funcionament del batxillerat (Famílies del
centre). Un cop finalitza la reunió informativa del viatge de fi de curs
(comença a les 20 h.) . A les 20,30 h del vespre. (Ed. Secundària. c/ Pi i
Margall 157).



Inici de les pre-inscripcions (Horari de secretaria. De dilluns a divendres
de 9 a 13 h i de 15 a 17,45 h).



Fi de les pre-inscripcions.



L’escola confirma, per carta o correu electrònic, l’admissió de l’alumne/a
a l’escola.



Proves d’anglès per accedir a la preparació del First (voluntari i gratuït)
15,30 h. Entrada Av. Pi i Margall 157.



A les 13 h reunió amb l’alumnat que farà 1r de Batxillerat. Primer
contacte amb els companys del proper curs i lliurament de deures
d’estiu.



Entrevistes individualitzades per recollir informació (Famílies noves al
centre).



Matriculacions oficials. Horari de 9 a 13 h (Famílies noves al centre).



A les 8.30 h reunió informativa amb tot l’alumnat de Batxillerat:
o Recollida deures d’estiu
o Explicació del funcionament i organització del curs.
o Es comunicarà el tutor personal i la data i l’hora de la primera
entrevista.
De 9.30 a 12 h. Trobada amb el tutor personal
Primera fase del pla d’acollida: acabada la reunió, l’alumnat d’altres
escoles tindrà un primer contacte amb l’Equip psicopedagògic.

26 de juny

Primera setmana de juliol
1 al 3 de juliol

7 de setembre


15 de setembre
14 de setembre

INICI DE CURS

ACTIVITAT

19 de març

23 de març

ALUMNAT



Reunió informativa a les families on s’explicarà el funcionament,
organització i programació del curs. Horari a determinar.



Inici del curs escolar.

Documentació per a la Pre-Inscripció:
I per les noves incorporacions a l’escola:
 Caldrà omplir un formulari amb les dades de
 Fotocòpia DNI alumne/a, del pare i la mare.
l’alumne/a.
 Fotocòpia llibre família on aparegui
l’alumne/a.
 Caldrà fer el pagament de 150 € a la secretaria
de l’escola (qualsevol dels dos edificis) a
 Full autorització correu electrònic.
compte de la mensualitat del mes de
 Full protecció de dades (Targeta Alfa).
setembre.

