
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 pròxim curs 2021/22. Encara 

estem pendents de rebre algunes instruccions del Departament d’Ensenyament, per la qual cosa, hi ha 

algunes dades i informacions que en aquests moments encara no podem fer-vos arribar. Tan bon punt 

tinguem novetats importants, les anirem penjant a la nostra pàgina web.  

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 13 de setembre i finalitzarà el 22 de juny.  

Horari del primer dia (matí i tarda amb servei de menjador): 

● Entrada: 1r i 2n d’ESO: 9.15 h 
● Entrada: 3r i 4t d’ESO: 10.15 h 

VACANCES  

Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022 (ambdós inclosos).  

Setmana Santa: de l'11 al 18 d’abril de 2022 (ambdós inclosos).  

Dies festius de lliure disposició:  

● 7 de desembre de 2021  

● 28 de febrer de 2022  

● 3 de juny de 2022  



ALUMNES NOUS D’ESO  

Els alumnes nous d’ESO s’han de presentar a fer l’entrevista/test del departament psicopedagògic el 3 

de setembre de 2021 a les 9.00 h (durada aproximada 1 hora). Cal portar estoig amb bolígraf 

i tots els informes de notes, psicopedagògics, diagnòstics, dictàmens… 

 

REUNIONS DE PARES  
 

1r ESO  9 setembre, reunió organitzativa  
13 octubre, reunió pedagògica 

2n ESO  21 setembre 

3r ESO  27 setembre 

4t ESO  6 octubre 

 

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.  

 
DATES D’INTERÈS  

 Dates d'interès 

1r, 2n i 3r 4t ESO 

Treball de síntesi  Pendent de concretar - 

Colònies  Pendent de concretar - 

Viatge  -  Pendent de concretar 

Projecte recerca  -  Pendent de concretar 

 

 
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 de 

manera fixa rebran: dos entrepans i una peça de fruita.  

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 10.00 h 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.com abans del dia 3 de setembre.  

PROTOCOL SALUT  

Per a més informació podeu consultar el “PROTOCOL de SALUT” a la nostra pàgina web. Hi 

trobareu tots els formularis de les autoritzacions per emplenar. Rebreu informació detallada 
abans de l’inici de curs.  

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 21/22:  

Tutors/es:  

1r ESO A - Cristina Cavé 

1r ESO B - Marta Moles 

2n ESO A - David Amengual  

2n ESO B - David Morales  

3r ESO A - Jeroni Pérez 

3r ESO B - Xavier Guillaumes  

4t ESO A - Eva Musté  

4t ESO B - Ferran Garcia  

Coordinadora d'ESO: Annabel Gamarra  

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.  

Departament de Llengües: Anna Ros (Cap), Xavier Baldovín (Informàtica), Alba Erra, David 

Morales, Eva Musté, Cristina Cavé, Pau Quer, Sergi No.  

Departament d’Humanitats: Josep Maria Roca (Cap), Annabel Gamarra, Jeroni Pérez, Maria 

Martí. 

Departament d’Expressió. Eva Miquel (Cap), Tere Rodoreda, Carles Sadurní i Maria Jesús 

Laguna.  

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

De moment res més. Bon curs a tothom!  

No oblideu consultar la nostra pàgina WEB www.gravi.com.  

 

Annabel Gamarra  

Coordinadora de Secundària 

http://www.gravi.com/

