INFORMACIÓ BATXILLERAT
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 2021/22.
Restem a l’espera que el Departament d’Educació ens doni més instruccions del pla
organitzatiu del curs, així que a mesura que les anem rebent, ampliarem el document
al web de l’escola. Allà és on el trobareu durant tot el curs, ja que conté informació
general que us pot ser útil en qualsevol moment.

El curs començarà el dia 13 de setembre. L’horari d’entrada del primer dia de curs
serà a les 10.15 h per tots dos cursos. Seguint les instruccions de protocol d’entrada,
cada grup haurà d’entrar pels següents accessos:
1BATA

1BATB

2BATA

2BATB

Rabassada

Rabassada
petita

Jericó

Emergència

A diferència d’anys anteriors i amb motiu de les instruccions tan estrictes per part del
Departament d’Ensenyament, ens hem vist obligats a realitzar modificacions respecte
a l’organització d’algunes matèries i de l’alumnat.
HORARI ESCOLAR BATXILLERAT
L’horari definitiu es publicarà quan es defineixi el pla d’obertura de setembre on es
contempla l’entrada esglaonada de l’alumnat, afectant possiblement a l’hora
d’entrada dels grups.
1r BAT:
dilluns i dimecres

matí i tarda

dimarts, dijous i divendres

només matí en format intensiu
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2n BAT:
dimarts i dijous

matí i tarda

dilluns, dimecres i divendres

només matí en format intensiu

REUNIONS DE PARES
La presentació del curs es farà els dies següents:
BATXILLERAT 1r ........................
BATXILLERAT 2n .......................

30 de setembre
28 de setembre

Seguint les recomanacions dels Departaments de Sanitat i Ensenyament, les reunions es faran
telemàtiques. Rebreu més informació al respecte uns dies abans de cada reunió.
Totes les reunions es faran a les 18 h.

ALUMNES BATXILLERAT
Els alumnes nous de Batxillerat s’han de presentar en la convocatòria el 3 de
setembre de 2021 a les 9.00 h.

EXTRAORDINÀRIES 1r BATXILLERAT
Les proves extraordinàries de 1r de batxillerat es celebraran el divendres 3 de
setembre a les 9 h. L’alumnat que s’hi ha de presentar entrarà per la porta principal
del carrer Jericó i anirà a l’aula de 2n de batxillerat B.

VIATGES
1r de Batxillerat

per situació de pandèmia aquestes dates són a determinar

ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA 2n BATXILLERAT
Pendent a determinar
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MOSTRA DE TREBALLS DE RECERCA I COMIAT DE 2n DE BATXILLERAT
Pendent a determinar

SERVEI DE MENJADOR
Restem a l’espera d’informar com serà el servei de menjador i la cantina tenint en
compte les mesures de seguretat establertes pel centre. Aquestes mesures poden
afectar en l’horari, espai i serveis a oferir.
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 10.00 h del matí per
notificar-ho.

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 20/21:
Tutores:
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Alba Erra i Mar Gutiérrez
Maria Martí i Teresa Farran

Coordinador de Batxillerat:

Sergi No

Cap d’Estudis:

Maria Jesús Laguna

Director:

Carles Sadurní

Departament de ciències:

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

Departament de llengües:

Anna Ros (Cap), Xavier Baldovín (Informàtica), Alba
Erra, David Morales, Eva Musté, Cristina Cavé, Sergi
No, Pau Quer.
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Departament d’humanitats:

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

Departament d’expressió.

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

Departament psicopedagògic: Laia López (Cap), Gisela Molist.

Us desitgem un bon inici de curs!!
No oblideu consultar la nostra pàgina WEB
www.gravi.com.

Director de l’Escola Gravi
Carles Sadurní
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