Institut Ronda
Benvolgudes famílies de 2n de Batxillerat,
Ens posem en contacte amb vosaltres per fer-vos arribar un seguit d'informacions
per l'inici del curs 20-21. L'organització i funcionament d'aquest curs seguirà en tot
moment les instruccions dels Departaments de Salut i Educació.

PRIMER DIA DE CLASSE:
El curs començarà el dilluns 14 de setembre. L'alumnat de 2n de Batxillerat
entrarà a les 11:30 i, fins a les 13:30, estarà a l'aula amb el/la tutor/a del grup.
Entraran al pati per la porta principal i esperaran a que el/la tutor/a els condueixi a
l'aula corresponent. Serà obligatori l'ús de la mascareta en tot moment (quirúrgica
o higiènica) i respectar la distància de seguretat.
En aquesta primera trobada se'ls facilitarà l'horari setmanal i l'agenda, a més
d'informar-los de les novetats d'aquest curs. Només caldrà portar estoig.

REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES:
Se us convocarà a una reunió telemàtica a principis d'octubre.

HORARI MARC DE 2n de Batxillerat:
Hora

2n Batxillerat

1a

8.30-9.20

2a

9.20-10.10

3a

10.10-11.00

Pati

11.00-11.30

4a

11.30-12.35

5a

12.35-13.25

6a

13.25-14.35

COMUNICACIÓ FAMÍLIA-INSTITUT:
Recordeu que dins de la nostra pàgina web (www.insronda.cat), a la Plataforma
Gescola, trobareu, un cop començat el curs:
- Informació diversa relacionada amb el dia a dia al centre del vostre fill/a
(assistència, treball a l'aula, deures, actitud)
- L'Espai virtual públic, on s'hi s'aniran penjant informacions al llarg del curs que,
donada la situació actual, potser caldrà anar actualitzant amb certa freqüència.
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- Un sistema de missatgeria interna a través de la qual podreu contactar amb el/la
tutor/a i Direcció i per on rebreu informacions diverses des de la Direcció del
centre.
És molt important que reviseu si teniu activa la contrasenya per entrar a
Gescola i que hi entreu regularment ja que, juntament amb el/la tutor/a
del/de la vostre/a fill/a, serà la via de comunicació principal entre famílies i
centre.
ÚS D'ORDINADORS:
Per motius de seguretat sanitària aquest curs no es podran fer servir els
ordinadors del centre. Caldrà que l'alumnat disposi d'un ordinador portàtil per dur
al centre els dies que s'indiqui i per treballar des de casa si la situació sanitària ho
requereix.
DECLARACIÓ RESPONSABLE:
Trobareu adjuntat un document que el/la vostre/a fill/a haurà de portar signat el
dia 14 de setembre: Declaració responsable per a les famílies d’alumnes
d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes
menors de 18 anys).
CANTINA DEL CENTRE:
Aquest curs no hi haurà servei de bar ni de menjador a la cantina del nostre
centre. Caldrà portar esmorzar i aigua de casa.
CORREU DE L'AMPA:
Si us heu de posar en contacte amb l’AMPA, el correu és: ampa@insronda.cat

Lleida, 7 de setembre de 2020
Salutacions cordials,
L'equip directiu
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