Col·legi Lestonnac • Barcelona
ORDE DE LA COMPANYIA DE MARIA NS

informacions inici de curs ESO

Benvolgudes famílies,
En primer lloc, desitjar que estigueu tots bé
merescudes vacances.

-22 per a centres educatius en el marc de

Actualment estem adaptant el

la pandèmia. En aquest pla quedaran definides les noves actuacions que haurem de fer el curs vinent.
Les instruccions del Departament són menys restrictives que aquest curs que hem acabat. El Pla Definitiu
es presentarà el mes de setembre al Consell Escolar.
Amb el desig de retrobant-nos al setembre i seguir treballant conjuntament, us avancem alguns aspectes
del vostre interès.

INICI DE CURS: Dilluns 13 de setembre de 2021
•
•

a les 7.50h
3r i 4t ESO: entrada Església (carrer Aragó) a les 7.55h

Els alumnes ha
Caldrà que aquest primer dia portin el seu ordinador personal.

Reunion

i pedagògiques (format en línia o presencial a definir)

•

1r ESO: dimecres 29 a les 19h

•

2n ESO: dimarts 28 a les 19h

•

3r ESO: dimecres 29 a les 20h

•

4t ESO: dimarts 28 a les 20h
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ATENCIÓ PERSONALITZADA ALUMNES NOUS
El dimecres 8 de setembre a les 9h els alumnes nous seran rebuts pel tutor/a de classe per tal de facilitar
caldrà que els nois i noies portin en tot moment la mascareta posada.

MATERIAL:
Agenda
Llibres de text: trobareu el l
Material escolar

ssiten. De moment no cal comprar cap llibreta.

Bata laboratori

siten una bata blanca, marcada amb el nom de
àctiques de laboratori.

Equipació esportiva:

inclòs. Recordem

que

i que és important vestir

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:

aspectes organitzatius i al seu inici.
l dia 2
al 5 de setembre. Si el nombre de les noves sol·licituds superés el de les places vacants, es realitzaria un
sorteig entre elles (només les fetes al setembre).
www.lestonnacbcn.org podreu trobar més informació.

MITJA PENSIÓ:
Per als alumnes de mitja pensió el servei començarà el primer dia de classe. Recordem que les famílies
de nova contractació, si no us heu inscrit en el moment de la matrícula, cal adreçar-
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menjar de règim per motius de salut, caldrà notificar-ho per escrit.

CALENDARI ESCOLAR PER AL CURS 2021-2022

13 de setembre
22 desembre
23 desembre / 7 gener
8
9
al 18
16 de juny
17 de juny
20-22 de juny

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Dilluns 7 de desembre ➔
Dilluns 28 de febrer
➔
Divendres 3 juny
➔

Inici de les classes
Final de les classes del 1r trimestre al MIGDIA
Vacances de Nadal (ambdós inclosos)
Final de les classes del 2n trimestre
Vacances de Setmana Santa (ambdós inclosos)
Jornada intensiva migdia. Servei de menjador
Acaben les classes al migdia
Proves extraordinàries

Pont de la Immaculada
Dilluns de Carnestoltes
Segona Pasqua

Molt bon estiu i ens retrobem al setembre!

Irene Janeras Casanova

Lluís Jordana Escabrós

Cap d´Estudis

Director titular

SO

Barcelona, 13 de juliol de 2021
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