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INFORMACIONS GENERALS PER AL CURS ESCOLAR 2021/2022

IES Port d’Alcúdia
Institut públic d’Educació secundària
Ensenyaments d’ESO i Educació especial
C/Bisbe Pont nº9   07400 Port d’Alcúdia
Tfn: 971 547 246
adreces electròniques: iesportdalcudia@iesportdalcudia.org ,    iesportdalcudia@educaib.eu

HORARIS

Horari general del centre
ESO:  de dilluns a divendres: horari lectiu de 8’00h a 14’05h
(obertura de portes a les 7:45h i entrada a les aules a les 7:55h)
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 6 , 7 i 8 de setembre

CALENDARI ESCOLAR

* El calendari escolar oficial del curs 21/22 es troba exposat a la web del centre

Inici de curs:
Divendres 10 de setembre 2021 (*jornada d’acollida):

- de 9h a 11h per 1r ESO, 2n ESO i UEECO
- de 12h a 14h per 3r ESO i 4t ESO

Dilluns 13 de setembre (inici classes amb l’horari habitual de 8’00h-14’05h)

Final de curs: dijous 23 de juny 2022
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REUNIONS TUTORS I FAMÍLIES

Reunions 1r ESO dijous 9 de setembre
1rA, 1rB i UEECO a les 17h
1r C i 1rD a les 18h
* amb antelació rebreu un missatge al gestib on
s’indicarà a quin grup pertany el vostre fill/a

Reunió 2n ESO dijous 16 de setembre a les 17h

Reunió 3r i 4t d’ESO dijous 16 de setembre a les 18h
* Les reunions es realitzaran aplicant les mesures de prevenció de contagis per la
covid-19 segons la normativa vigent actualment.

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

MATERIAL DIDÀCTIC

1r, 2n, 3r i 4t d’ESO ⇨ Projecte TAC : tauleta o chromebook + material didàctic
digital o en paper subministrat al centre.
Tot aquest material didàctic es troba inclòs amb la quota que s’abona amb la
matrícula a l’inici de curs. No s’ha de fer compra de cap llibre de text.

COMUNICACIONS CENTRE-FAMÍLIES

1. Web del centre (www.iesportdalcudia.org)
2. Correu electrònic Gmail propi de cada família (correu corporatiu del

centre)*
3. Agenda escolar
4. Entrevistes personals amb el tutor/a (amb cita prèvia)
5. Entrevistes personals amb l’equip directiu (amb cita prèvia)

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


