IES Port d’Alcúdia

* Nou ( actualitzat 31 d’agost 2020)
INFORMACIONS GENERALS PER AL CURS ESCOLAR 2020/2021
IES Port d’Alcúdia
Institut públic d’Educació secundària
Ensenyaments d’ESO i Educació especial
C/Bisbe Pont nº9 07400 Port d’Alcúdia
Tfn: 971 54 72 46
adreça electrònica: iesportdalcudia@educaib.eu

HORARIS
Horari general del centre
ESO: de dilluns a divendres:
(obertura de portes a les 7:45h i entrada a les aules amb dos torns:
- 1r i 2n d’ESO entrada a les 7:55h i sortida a les 14:05h
- 3r i 4t d’ESO entrada a les 7:50h i sortida a les 14:00h
UEECO: de dilluns a divendres: de 8’00h a 14’05h
Atenció al públic secretaria i administració
De dilluns a divendres de 9’00h a 14’00h.
Matrícula mes de setembre
Dies 4
 i 7 de setembre

CALENDARI ESCOLAR
Inici de curs:
- 1r d’ESO i U
 EECO JORNADA D’ACOLLIDA dijous 10 de setembre de 9h a 12h
- 2n d’ESO JORNADA D’ACOLLIDA divendres 11 de setembre de 9h a 12h
- 3r d’ESO JORNADA D’ACOLLIDA dilluns 14 de setembre de 9h a 12h
- 4t d’ESO JORNADA D’ACOLLIDA dimarts 15 de setembre de 9h a 12h
Inici de classes dimecres 16 de setembre de 7:50h a 14:00h en E
 SCENARI B
(1rESO, 2n ESO, UEECO i ALTER, presencial tots els dies)
(3r ESO i 4t ESO semi-presencial, es combinaran setmanes alternes
d'ensenyament presencial i telemàtic, s’informarà als grups a la jornada d’acollida)
Final de curs: dimarts 22 de juny 2020

IES Port d’Alcúdia

REUNIONS FAMÍLIES I TUTORS

1r ESO
Reunions presencials

8 de setembre 1rA a les 16h
1rB a les 17h
9 de setembre 1rC a les 16h
 1rD a les 17h

* r ebreu un missatge al GESTIB per informar-vos de quin grup correspon al vostre
fill/a i la convocatòria de reunió al centre
2n ESO
3r ESO

dimarts 15 de setembre 16’00h
Reunions
telemàtiques

4t d’ESO

dimecres 16 de setembre 16’00h
dijous 1
 7 de setembre 16’00h

* r ebreu un missatge al GESTIB per informar-vos de quin grup correspon al vostre
fill/a i l’enllaç amb la convocatòria de reunió

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAL DIDÀCTIC
1r, 2n, 3r i 4t ESO ⇨ Projecte TAC : tauleta digital o chromebook + material didàctic
digital i dossiers subministrats al centre.

COMUNICACIONS CENTRE-FAMÍLIES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Web del centre (www.iesportdalcudia.org)
Aplicació GESTIB
Correu electrònic Gmail (correu corporatiu del centre)*
Agenda escolar
Entrevistes personals amb el tutor/a (amb cita prèvia)
Entrevistes personals amb l’equip directiu (amb cita prèvia)

*instruccions a les reunions de famílies d’inici de curs

