
ORGANITZACIÓ  DEFINITIVA  DE  LA  «Jornada  de  Portes
Obertes»
INS LLUÍS COMPANYS (Ripollet)                                 Data: 03/03/2021

A l’atenció de les famílies dels centres adscrits al nostre institut (Escola Anselm Clavé,

Escola Escursell i Bartalot i Escola Tiana de la Riba) i per extensió a qualsevol membre de

al comunitat educativa del nostre entorn.

Benvolgudes famílies,

Us fem coneixedors que aquest any l’organització definitiva de les Portes Obertes de l’ESO
tindran un format telemàtic amb suport de materials de consulta que estaran penjats al
web del centre a partir del dimarts 9 de març, també a les xarxes socials del centre.

✔ Web: http://www.institutlluiscompanys.org/ 
✔ Instagram: @insllcompanys 
✔ Facebook: INS Lluís Companys 
✔ Twitter: @insllcompanys 
✔ Youtube: youtube.com/insllcompanys 

L’actual situació de la pandèmia, el fet de tenir alumnat de Cicles Formatius a la tarda i
les mesures de seguretat exigides per oferir presencialitat, ens han fet prendre aquesta
decisió.  Pensem que podreu  disposar  de tota  la  informació  necessària  per  acarar  el
proper curs amb la tranquil·litat i el millor dels propòsits per als vostres fills i filles.

Hem  plantejat  una  trobada  per  videoconferència  via  Meet(rebreu  l’enllaç)  i  que
l’alumnat de 3r_ESO, des del Servei Comunitari, faciliti materials adreçats específicament
a l’alumnat de 6è.

✔ Meet amb les famílies de 6è (us demanem que en al mesura del possible hi hagi un
dispositiu per família): dimecres 10 de març a les 17.30h

✔ Materials per a l’alumnat: del dimarts 9 al dimarts 16 de març

També farem arribar a la vostra escola un enllaç a un qüestionari de Google,per a que
pugueu fer-nos saber d’antuvi els vostres dubtes i preocupacions en relació al centre i el
conjunt d’activitats educatives que hi fem

Per a qualsevol altre consulta que no es pugui resoldre amb aquest format i que demani
d’atenció presencial (cal tenir un motiu justificat) podeu adreçar-vos al correu del centre
indicant «a l’atenció del director»  a8037206@xtec.cat

Salutacions cordials,

Jordi Viu i Martí

Ripollet, a 3 de març de 2021
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