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Benvolgudes famílies, 

Amb aquesta carta us volem donar la benvinguda a l’Institut XXV Olimpíada 

i comunicar algunes dates i informacions per al proper curs. Encara que 

l’entrada a l’institut suposi un gran canvi per als vostres fills i filles, 

l’institut manté un contacte estret amb les tutories de sisè de primària 

sobre l’evolució personal i acadèmica de l’alumnat que s’ha matriculat al 

centre, per tal que el seu assoliment competencial tingui una continuïtat. 

El proper curs 2020-21 s’iniciarà amb un conjunt de mesures organitzatives 

i de funcionament que, seguint les instruccions de les administracions 

d’educació i salut, aplicarem per tal de minimitzar situacions de contagi i 

contactes amb possibles positius de COVID-19. Entre altres mesures que 

haurem d’aplicar, us comuniquem que les proves inicials de nivell de 

matemàtiques, castellà, català i anglès les realitzarem una vegada iniciat 

el curs. Durant la setmana del 7 al 10 de setembre, convocarem reunions 

informatives per a les famílies sobre l’organització del centre, horaris, 

calendari, servei de menjador i altres temes d’interès, com ara els hàbits 

d’estudi, la col·laboració de les famílies amb l’acció tutorial  o el treball 

per projectes. Les convocatòries seran per grups reduïts, i podreu apuntar-

vos-hi mitjançant un formulari a la sessió que millor us convingui fins 

exhaurir les places per una franja (dia i hora) concreta. Cal que estigueu 

pendents de la web del centre i de les informacions que us enviem per 

correu electrònic! 

Els llibres i materials acadèmics del curs 2020-2021 seran comunicats més 

endavant. Us volem fer saber que a nivell d’institut estem digitalitzant els 

recursos educatius, desenvolupant recursos digitals propis i negociant 

l’adquisició de llicències digitals per poder donar una millor resposta 

pedagògica si es produeixen nous confinaments. En qualsevol cas, una 

vegada s’iniciï el curs es facilitarà el llistat final de materials necessaris 

per a cada assignatura.  
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Finalment, us recordem que la presentació del nou curs per a l’alumnat 

serà el dilluns 14 de setembre, de 9h a 11h, i que les classes començaran 

el dimarts 15, a les 8 del matí. Us recomanem que consulteu la pàgina 

web de l’institut http://institutxxvolimpiada.cat/ per les novetats que 

puguin sorgir sobre entrada esglaonada i portes d’accés assignades per 

evitar aglomeracions a l’entrada de l’institut, així com les mesures de 

protecció i higiene que caldrà complir per accedir al centre. 

A partir del dimarts 15 de setembre, si s’escau, es recolliran les feines 

d’estiu que l’alumnat hagi elaborat. 

Bones vacances! 

L’equip de Coordinació 

Barcelona, juliol de 2020 


