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

informacions curs 2021-2022
BATXILLERAT
A l’atenció dels pares i mares dels alumnes de la nostra escola
Benvolgudes famílies,
L’escola Lestonnac us vol transmetre ben cordialment una salutació a totes les famílies i donem
especialment la benvinguda a aquelles que us incorporeu a l’escola. Actualment estem adaptant el
Pla d’actuació per al curs 2021-22 per a centres educatius en el marc de 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 el curs anterior.
El Pla Definitiu es presentarà el mes de setembre al Consell Escolar.
Amb el desig de retrobar-nos al setembre i seguir treballant conjuntament us avancem alguns
aspectes del vostre interès.

ENTREVISTES AMB ELS TUTORS 1 i 2 de setembre
Els alumnes de 1r estan convocats a una entrevista amb el tutor/a corresponent, el dia 1 de
setembre a partir de les 12h o 2 de setembre a partir de les 9h. Ja heu rebut la convocatòria de
l’entrevista. Els alumnes que venen de l’escola Lestonnac, també poden consultar al tauler
d’anuncis del classroom de tutoria de 4t d’ESO.
Els alumnes de 2n estan convocats a una entrevista amb el tutor/a corresponent els dies 1 i 2 de
setembre. Recordem que amb el lliurament de notes finals de 1r Batxillerat, ja se’ls va assignar una
hora que podran consultar també al tauler d’anuncis del classroom de tutoria.

INICI DE CURS: dilluns 13 de setembre a les 10.00 h (entrada per Pau Claris 131)
Els alumnes de 1r, dimarts 14 de setembre realitzaran una Jornada d’integració fora de l’escola,
la informació de la qual la rebran el dia 13 per part dels tutors/es.
MATERIAL ESCOLAR
Se’ls informarà del que necessitin a principis de curs. Les llibretes/matèria hauran de seguir les
pautes que els professors donaran quan presentin la matèria.
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MITJA PENSIÓ
S’ofereix la possibilitat d’utilitzar el punt de trobada al migdia i adquirir un tiquet de menú
especial (a la consergeria de l’escola) per 5 euros/dia.
ROBA
Els alumnes de Química i Biologia de 1r necessiten una bata blanca, marcada amb el nom de
l’alumne/a, per a les pràctiques de laboratori.
Classe d’educació física: hauran de portar pantaló curt o xandall, samarreta de màniga curta i
calçat esportiu, diferent del que porten per vestir la resta del dia.
Amb l’objectiu de col·laborar entre tots en la convivència i bon ambient escolar, pensem que és
imprescindible que els alumnes assisteixin a l’escola amb cura de la seva imatge i vestint
correctament i amb discreció, aspecte del qual restarem especialment a l’aguait al llarg de tot el
curs i prendrem les mesures oportunes.
Recordem que no està permès que els alumnes vinguin a l’escola amb xandall.

VISITES
La concertació de visites es realitzarà a la recepció de l’escola a partir del 30 de setembre. Si
prèviament fos necessària una entrevista, cal concertar-la directament amb la persona amb la
qual es vol contactar.
GRUPS LESTONNAC, GRUPS DE JOVES I CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ
Els alumnes que desitgin participar en les diferents propostes, podran fer-ho tots els divendres
al migdia a partir de les 15:00 hores. Hi haurà una sessió informativa a principi de curs.
A la pàgina web de l’escola: www.lestonnacbcn.org podreu trobar més informació.

CALENDARI ESCOLAR PER AL CURS 2021-2022

22 desembre
➔
23 desembre / 7 gener ➔
➔
9
al 18 abril
➔

Final de les classes del 1r trimestre al MIGDIA
Vacances de Nadal (ambdós inclosos)
Final de les classes del 2n trimestre a la TARDA
Vacances de Setmana Santa (ambdós inclosos)
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Dies festius:
21

22

24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè)
bre (Mare de Déu del Pilar)
6 de desembre ( La Constitució)
8 de desembre (La Immaculada)

Els que determina la disposició del
depar
esa ocupació:
6 de juny (2a Pasqua)

Dies festius de lliure disposició

:

✓ Dimarts 7 de desembre (pont de la Constitució i la Immaculada)
✓ Dilluns 28 de febrer (Carnestoltes)
✓ Divendres 3 de juny ( 2a Pasqua)
A partir del 14 de setembre, l alumnat de Batxillerat ha de donar-se d alta al googlecalendar
Calendari Batxillerat Famílies , per poder consultar totes les dates significatives del curs
(període d exàmens, sortides viatges ... )
PREVISIÓ - PRIMERES REUNIONS AMB MARES/PARES D’ALUMNES

1r → 22 de setembre a les 19.00 h
2n →22 de setembre a les 20.15 h

ENTRADES I SORTIDES

Matí

Hores d’entrada

Hores de sortida

Porta d’entrada

08:00h

14:10 h.

Pau Claris 131
Al costat de l’entrada principal

Tarda

15:00h

17:00 h
(només els dies que tinguin
classe)
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ALTRES CONSIDERACIONS

• Tots els alumnes han de ve

amb mascareta.

• Creiem molt convenient que l alumnat hagin realitzat el desdejuni a casa, esmorzi
de l
evitant els processats i afavorint una dieta equilibrada a les seves necessitats
(entrepà, fruita ...) .
• Us demanem que el vostre fill/a porti sempre roba adequada i coherent amb l activitat
que es desenvolupa a l escola.

Bon estiu i fins el proper curs!

Lluís Jordana i Escabrós
Director titular

Barcelona, 13 de juliol de 2021
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