
CIRCULAR FAMÍLIES 1R D'ESO 

Benvolgudes famílies,

Des de la direcció de l'IES Guillem Sagrera us donam la benvinguda al nostre centre. Ens sentim molt orgullosos que

hagueu dipositat la vostra confiança en nosaltres per formar acadèmicament els/les vostres fills/es.

Com ja sabeu, dia 10 de setembre és la presentació del curs. A conseqüència de les mesures de seguretat i per evitar

aglomeracions entraran esglaonadament. El dia abans, dia 9 de setembre, penjarem a la nostra plana web la llista de

cada grup perquè conegueu l'hora exacta d'inici i final de la presentació.

En aquest primer contacte, coneixeran la seva tutora, l'aula i els companys del grup. Només han de portar bolígraf, un

llapis i  un quadern.  El primer dia els facilitarem l'horari  i  les classes començaran amb normalitat  dilluns dia 13 de

setembre a les 8:05 i acabaran a les 14:10 segons el nostre Pla de contingència contra la Covid-19 (pla que podeu

consultar a la web).

Respecte al material escolar, cada professor facilitarà als seus alumnes què han de menester per desenvolupar la seva

tasca i la data límit per tenir-ho tot. Respecte a l'ordinador i les llicències digitals, durant el mes de setembre es posarà

tot en marxa i cap alumne es veurà perjudicat si no disposa d'una cosa o una altra.

El primer dia els facilitarem una agenda que esdevindrà un sistema més de comunicació amb el centre tal i com heu fet

fins ara a l'escola de primària. A més a més i durant aquest mateix mes a la web tendreu, el nom de la tutora, el seu

correu electrònic i la seva hora de visita per si necessitau concertar una cita abans de la reunió de pares que es farà

durant la primera quinzena d'octubre. Ja us avisarem amb temps per diferents mitjans perquè rebeu la convocatòria.

Per a nosaltres és imprescindible que consulteu habitualment la plana web http://iesguillemsagrera.net/ i que tengueu

accés al Gestib ja que les notes es publiquen a través d'aquest mitjà. El Gestib és un molt bon sistema per justificar

faltes d'assistència. Si no disposau d'usuari heu de comunicar-vos amb la nostra secretaria i us en facilitaran un.

Un aspecte que cada any preocupa molt les famílies de 1r d'ESO és si el seu fill/a anirà amb els companys de l'escola.

Són diversos els criteris que es tenen en compte a l'hora de fer els grups i no podem garantir que tots els nins vagin

amb els antics companys. Així i tot, vetllarem perquè es sentin a gust amb el seu nou grup i farem activitats de cohesió

perquè ningú no es senti estrany.

Per acabar, us volem informar que durant aquest curs posarem en marxa un Pla de Foment de la Lectura i que, en

algun moment puntual demanarem la col·laboració de les famílies.

De nou us donam la benvinguda i us desitjam un molt bon curs. Restam a la vostra disposició per a qualsevol aclariment

que sigui necessari  i  que no quedi resolt en aquest comunicat.  Us podeu posar en contacte amb la cap d'estudis

adjunta, responsable de 1r d'ESO, na Margalida Truyols, a través del mail info@iesguillemsagrera.net.

Una salutació,

L'equip directiu
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