INFORMACIÓ BATXILLERAT
Benvolguts/des,
Ens complau adreçar-nos a tots vosaltres, d’una banda, per donar la benvinguda a les noves
famílies que s’han incorporat a l'escola i, de l’altra, per informar-vos d’un seguit de qüestions
referents al proper curs 2022/23.
Qualsevol canvi que comuniqui el Departament d’Educació, serà publicat al nostre web.
El curs començarà el dia 7 de setembre i finalitzarà el 20 de juny.
Vacances d’hivern: del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, ambdós inclosos.
Vacances de primavera: del 3 d’abril al 10 d’abril de 2023, ambdós inclosos.
Dies de lliure disposició:
31 d’octubre de 2022
9 de desembre de 2022
20 de febrer de 2023
17 de març de 2023
2 de juny de 2023
Jornada matinal: 21 de desembre de 2022 i 20 i 22 de juny de 2023.

L’horari d’entrada del primer dia de curs serà a les 10.15 h per a tots dos cursos.
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HORARI ESCOLAR BATXILLERAT
1r Batxillerat
Dilluns i dimecres de 8.00 h a 13.15 h i de 14.50 h a 16.45 h.
Dimarts, dijous i divendres de 8.00 h a 14.15 h.
2n Batxillerat
Dimarts i dijous de 8.00 h a 13.15 h i de 14.50 h a 16.45 h.
Dilluns, dimecres i divendres de 8.00 h a 14.15 h.

ALUMNES BATXILLERAT
L’alumnat nou de Batxillerat s’han de presentar el 5 de setembre de 2022 a les 9.00 h per fer
una entrevista amb el departament psicopedagògic (durada aproximada: una hora). Cal portar
estoig amb bolígraf, les notes de l’últim curs, les competències bàsiques de 4t i els
informes psicopedagògics, diagnòstics o dictàmens (si és el cas). Cal confirmació
d’assistència.

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

27 de setembre
29 de setembre

Totes les reunions es faran a les 18h a l’edifici de Secundària.

EXTRAORDINÀRIES 1r BATXILLERAT
Les proves extraordinàries de 1r de batxillerat es celebraran els dies 1 i 2 de setembre a les 9 h i
a les 11.30 h. Consulteu els detalls al web.

VIATGES
1r de Batxillerat

del 27 al 31 de març.
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ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA 2n BATXILLERAT
Del 29 al 31 de març.

MOSTRA DE TREBALLS DE RECERCA I COMIAT DE 2n DE BATXILLERAT
25 de maig.

SERVEI DE MENJADOR
Els alumnes de batxillerat disposen del servei de menjador (13.15 h a 14.45h).

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 tot l’alumnat ha de lliurar al seu tutor/a l’autorització de sortides que
trobareu a la pàgina web.
Autorització de sortides:
https://www.gravi.com/wp-content/uploads/2022/06/ED.-AUT_SORTIDES22-23.pdf
Inscripció mitja pensió:
https://www.gravi.com/wp-content/uploads/2022/02/ED.-INSCRIPCIO_AL_SERVEI_DE_MIT
JA_PENSIO-2.pdf

QUADRE PEDAGÒGIC 22/23:
Tutores:
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Mar Gutiérrez: (margutierrez@gravi.com)
Eva Musté (evamuste@gravi.com) i Alba Erra
(albaerra@gravi.com)
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Coordinadora d’ESO:
Coordinadora de Batxillerat:

Marta Moles
Maria Martí

Cap d’Estudis:

Ferran Garcia

Director:

Carles Sadurní

Departament de ciències:

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

Departament de llengües:

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

Departament d’humanitats:

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

Carles Sadurní
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