
 
Benvolgudes famílies, 

 

D’entrada desitjar-vos que aquestes vacances hagin esdevingut 

més que profitoses. 

El dia 14, amb els/les vostres fills/es, comencem un nou curs i el 

present és per informar-vos que, abans, es farà una petita reunió 

informativa al pati del centre (per cursos). 

Per aquells/es qui no pugueu assistir trobareu la informació a la web 

del centre https://agora.xtec.cat/sinriells/ 

Complint amb la normativa per evitar rebrots de la COVID19 només 

podrà assistir a la reunió un membre per família (fent ús de la 

mascareta). Aquesta tindrà lloc al pati del centre educatiu. 

 

Els horaris de les reunions són els següents: 

 

1r d’ESO: dimarts dia 8 de setembre a les 10 hores. 

2n d’ESO: dimarts dia 8 de setembre a les 11:30 hores. 

3r d’ESO: dimecres dia 9 de setembre a les 10 hores. 

4t d’ESO: dimecres dia 9 de setembre a les 11:30 hores. 

 

Aprofitem per avançar-vos que l’horari del primer dia de curs (14 de 

setembre)  serà el següent (cal portar estoig i una llibreta/ fulls per 

prendre apunts). El centre els facilitarà l’agenda. 

 

Alumnat de 1r d’ESO: 

De 9:30 a 12 hores (entrada i sortida pàrquing de la Casa Nova). 

Alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO: 



 
D’11 hores a 12:30 hores. 

Entrada i sortida alumnat de 2n: C. dels Prats no 2. 

Entrada i sortida alumnat de 3r i 4t d’ESO: Casa Nova. 

 

Tot l’alumnat haurà de portar la mascareta posada al llarg de 

tota la jornada lectiva. Només se la podrà treure en el moment 

de menjar o beure. 

 

Entrades i sortides al centre al llarg del curs: 

Si no s’indica cap canvi l’alumnat de 1r i 2n d’ESO accedirà i 

sortirà del centre per l’entrada habilitada a la Casa Nova. L’accés 

es farà de manera esglaonada: 

-El de 1r accedirà a les 8:05 hores. 

-El de 2n a les 8:10 hores. 

L’alumnat de 3r i 4t d’ESO accedirà i sortirà del centre per 

l’entrada del C. dels Prats. L’accés es farà de manera esglaonada: 

-El de 3r accedirà a les 8:05 hores. 

-El de 4t a les 8:10 hores. 

 

 

Tot i això no està permès estacionar al C. dels Prats (cal fer-ho 

al pàrquing habilitat a la Casa Nova) per tal d’evitar 

aglomeracions i molèsties als veïns. 

 

Atentament, 

Equip directiu 

 


