
 

IES PORT D’ALCÚDIA                                                                                           Curs 2020/2021     Comunicat nº2 

1 setembre 2020 

Benvolgudes famílies, 

Estem adequant el pla de contingència del centre a la nova situació. L’organització del mes de                
setembre ha hagut modificar-se degut a les noves instruccions. Hi ha canvis en les reunions de                
pares i mares amb els tutors així com en les dates de jornada d’acollida dels alumnes i d’inici de                   
classes. 
Per a l’inici de les activitats lectives vos informam que: 

- El servei de transport estarà actiu des del dia 10 de setembre en que comença la primera                 
jornada d’acollida. 

- Hi haurà servei de bar i ja estarà operatiu a l’inici del curs escolar. 
- Atesa la instrucció de Conselleria de que les jornades d’acollida no poden superar els 150               

alumnes per dia es distribuiran les jornades d’acollida en quatre dies diferents. 
 

JORNADES D’ACOLLIDA 
1r ESO i UEECO. 10 de setembre de 9h a 12h 
2n ESO. 11 de setembre de 9h a 12h 
3r ESO. 14 de setembre de 9h a 12h 
4t ESO. 15 de setembre de 9h a 12h 

*Els alumnes de 1r d’ESO seran rebuts pels seus tutors a l’entrada del centre perquè puguin saber                                 
quin grup els correspon. 
*Els alumnes de la resta de cursos rebran un missatge al seu mail corporatiu de centre que ja tenen                                     
operatiu. 

 
- L’INICI DE CLASSES serà el dia 16 de setembre (de 7:50h a 14:05h) en escenari B. 

 
Es realitzarà una reducció de ràtios dividint els grups que es pugui a la meitat d’alumnes,                
prioritzant l'assistència presencial diària al centre pels alumnes de 1r i 2n d’ESO, 3r PMAR i aula                 
UEECO. Els alumnes de 3r i 4t d’ESO assistiran al centre en setmanes alternes amb               
semi-presencialitat  

 
- Les REUNIONS DE PARES I MARES seran les següents: 

 

Reunions famílies 1r ESO i UEECO  
(e.directiu, tutors i co-tutors) 

Presencials al centre  
(amb divisió d’aforament) 

8 setembre 16h 1rA 
8 setembre 17h 1rB 
 
9 setembre 16h 1rC 
9 setembre 17h 1rD 

Reunions famílies 2n ESO  
(e.directiu, tutors i co-tutors) 

15 setembre a les 16h *telemàtiques  

Reunions famílies 3r ESO  
(e.directiu, tutors i co-tutors) 

16 setembre a les 16h *telemàtiques 

Reunions famílies 4t ESO  
(e.directiu, tutors i co-tutors) 

17 setembre a les 16h *telemàtiques 

 
*per a les reunions telemàtiques rebreu un enllaç de MEET al vostre correu per a connectar-vos a la reunió. 
 
La direcció 


