INFORMACIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Benvolguts/des,
Ens complau adreçar-nos a tots vosaltres per donar la benvinguda a les noves famílies
que s’han incorporat a l'escola, i per informar-vos d’un seguit de qüestions referents al
proper curs 2019/20.
Recordeu que aquest document estarà penjat a la pàgina web durant tot el curs, ja que
conté informació general que us pot ser útil en qualsevol moment.
CALENDARI ESCOLAR
El curs començarà el dia 12 de setembrei finalitzaràel 19 de juny.
L’horari d’entrada del primer dia de curs serà el següent:
1r i 2n d’ESO
3r i 4t d’ESO

9.15 h
10.15 h

VACANCES
Nadal :

del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós
inclosos).

Setmana Santa:

del 4 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos).

Dies festius de lliure disposició:
●

4 de novembre de 2019

●

24 de febrer de 2020

●

29 de maig de 2020
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HORARI ESCOLAR ESO
1r, 2n i 3r d’ESO:
dilluns, dimarts, dimecres i dijous
divendres

de 08.15 h a 13.35 h, i de 15.00h a 17.00 h
de 08.15 h A 13.35 h.

4t d'ESO:
dilluns, dimarts i dijous
dimecres i divendres

de 08.15 h a 13.35 h, i de 15.00h a 17.00 h
de 08.15 h a 13.35 h

ALUMNES NOUS D’ESO i BATXILLERAT
Els alumnes d’ESO que no van poder assistir a la prova de nivell del dia 2 de juliol s’han de
presentar en 2a convocatòria el 3 de setembre de 2019 a les 9.00 h.
REUNIONS DE PARES
La presentació del curs es farà els dies següents:
ESO 1r
Reunió organitzativa.........
Reunió pedagògica...........
ESO 2n..........................................
ESO 3r ..........................................
ESO 4t...........................................

5 de setembre
9 d’octubre
18 de setembre
25 de setembre
1 d’octubre

Totes les reunions es faran a l’edifici de Secundària, a les 18.00 h.

TREBALL DE SÍNTESI D’ESO I ACTIVITAT RECERCA 4t ESO
1r i 2n ESO
3r ESO
4t ESO

del 30 de març al 3 d’abril de 2020, ambdós inclosos.
del 15 al 19 de juny de 2020, ambdós inclosos.
del 15 al 19 de juny de 2020, ambdós inclosos.

COLÒNIES D’ESO
1rActivitats de platja (pendent confirmació), del 17 al 19 de juny de 2020
2nActivitats de muntanya(pendent confirmació), del 17 al 19 de juny de 2020
3r Casa de colònies Finca PRADES- Conca de Barberà, del 31 de març al 3 d’abril de 2020
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VIATGE FINAL D’ETAPA
4t (Roma o altres opcions)

del 30 de març al 3 d’abril de 2020

SERVEI DE MITJA PENSIÓ
És important saber el menú dels vostres fills i filles per tal de preveure el sopar. No oblideu, doncs,
consultar els menús de l’escola, que també podreu trobar a la web.
Quan realitzem sortides i excursions de tot el dia, els alumnes que utilitzen el servei de menjador
rebran: dos entrepans, una peça de fruita i una ampolla d’aigua.
L’horari del servei de menjadors de l’ESO i BATXILLERAT és de 13.35h a 15.00h.
Si els vostres fills utilitzen el servei de menjador eventual, se us passarà per rebut.
Important:
En cas que algun dia el vostre fill/a tingui alguna indisposició i necessiti un dinar de
règim, haureu de trucar a secretaria abans de les 10.00h del matí per notificar-ho.
Us adjuntem butlleta d’inscripció al servei de mitja pensió a la pàgina web. L’haureu
d’enviar a secundaria@gravi.comabans del dia 3 de setembre.

MEDICAMENTS
En acompliment del que estableix la normativa actual, l’escola no està autoritzada a administrar
cap medicament als alumnes si no és amb l’autorització expressa dels pares o responsables legals
de l’alumne/a.
Cal tenir present les següents indicacions:
●

L’administració de medicaments és responsabilitat de les famílies. Cal evitar-ne
l’administració durant el temps de permanència a l’escola.

●

Com a cas excepcional, si un nen/a presenta febre igual o superior a 38º C, i fins que no
arribin els pares, es podrà administrar paracetamol previ acord telefònic. Perquè això sigui
possible, cada família ha de signar una autorització que valdrà per tot el curs.

●

En els casos en què els nens/es hagin de prendre alguna medicació esporàdica, cal presentar
l’autorització d’administració de medicació juntament amb la fotocòpia de la recepta o
informe del metge/essa amb totes les indicacions (dosi, horari i forma de conservació).

Us preguem que eviteu de demanar al tutor/a que es responsabilitzi d’administrar qualsevol
medicació al vostre fill/a sense haver facilitat la vostra autorització per escrit i la corresponent
recepta mèdica.
Cal que tingueu molt en compte aquestes normes els dies de sortides i colònies.
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Per a més informació podeu consultar el “PROTOCOL de SALUT” a la nostra pàgina
web. Hi trobareu tots els formularis de les autoritzacions per complimentar.
ALTRA DOCUMENTACIÓ
El primer dia del curs tots els alumnes han de lliurar al seu tutor/a l’autorització de sortides
que trobareu a la pàgina web.
QUADRE PEDAGÒGIC 19/20:
Tutors/es:
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Anna Ros i Tere Rodoreda
Xavier Guillaumes i David Amengual
Maria Jesús Laguna i Anna Gené
Ferran García i Eva Musté

Coordinadora d'ESO:

Annabel Gamarra

Cap d’Estudis:

Josep Maria Roca

Director:

Carles Sadurní

Departament de ciències:

Teresa Farran (Cap), Rosa Barbero, Joan Bofill, Rosa Anna
Brull, Ferran García, Marta Moles, Bibiana Siscart, Anna
Gené, Mar Gutiérrez, David Amengual.

Departament de llengües:

Sergi No (Cap), Xavier Baldovín (Informàtica), Alba Erra,
David Morales, Eva Musté, Cristina Cavé, Elisabet Prats, Anna
Ros.

Departament d’humanitats:

Jeroni Pérez (Cap), Annabel Gamarra, Maria Martí, Josep
Maria Roca.

Departament d’expressió.

Eva Miquel (Cap), Tere Rodoreda, Carles Sadurní i Maria
Jesús Laguna.

Departament psicopedagògic: L
 aia López (Cap), Gisela Molist i Carme Estivill.
De moment res més. Us desitgem un bon estiu !!
No oblideu consultar la nostra pàgina WEB
www. gravi.com.

Carles Sadurní
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