
   

   
   
   

    INFORMACIÓ CURS 22/23 
    BATXILLERAT 

   
   
   

 Benvolgudes famílies, 

 Esperem que estigueu el millor possible. 

 El curs 2021/2022 tanca amb la satisfacció d’haver-se pogut desenvolupar amb força normalitat. 

 Us  fem  arribar  aquesta  circular  amb  la  informació  vigent  a  data  d’avui  per  a  tots  els  Batxillerats  de 
 Joviat per al curs 2022/2023. 

 Estem preparant el curs amb moltes ganes i il·lusió. 

 A  principis  de  setembre,  l’alumnat  i  les  famílies  rebran  una  comunicació  a  través  de  la  tutoria  amb  les 
 instruccions del primer dia i la informació de la reunió de famílies d’inici de curs. 

 Important:  Cliqueu les paraules en vermell per accedir  als enllaços per tenir la informació completa. 

 Documentació 

 L’alumnat  de  nova  matriculació  i  els  provinents  de  Joviat  Muralla  han  d’haver  pujat,  al  PORTAL  de 
 Joviat  ,  tots  els  documents  sol·licitats  per  Gestió  Acadèmica  de  Joviat  Folch  i  Torres  durant  el  mes 
 de juliol. 

   
    Convocatòria extraordinària 1r 
   
    Els  exàmens  de  recuperació  extraordinària  de  1r  del  curs  21/22  es  faran  en  els  següents  dies  de 
 setembre: 

 Divendres, 2 de setembre  Dilluns, 5 de setembre  Dimarts, 6 de setembre 

 09:00 h  CASTELLÀ  FILOSOFIA  FÍSICA 
 CATALÀ 

 11:30 h  MATEMÀTIQUES 
 MATEMÀTIQUES CCSS  QUÍMICA  ANGLÈS 

   
   
   

https://app.joviat.com/portal/
https://app.joviat.com/portal/


   
    Inici de curs 
   

 El  curs  començarà  el  dimecres,  dia  7  de  setembre  de  2022.  Ens  trobarem  tots  a  les  9:00  h  , 
 independentment  del  seu  horari  habitual.  Caldrà  que  vagin  al  pavelló  de  l’escola  i  allà  ja  s’indicarà 
 on  cal  anar.  Es  farà  l’acollida  amb  els/les  tutors/es.  Tot  l’alumnat  ha  de  tenir  els  llibres  establerts  per  a 
 cada modalitat del Batxillerat,  però aquest dia només han de dur material per prendre notes. 

 Horari 
   
   

    Durant el curs l’horari serà de  8:00 a 14:30 h  . 

    Benvinguda i reunió de famílies 

 A principis de setembre, el/la tutor/a corresponent farà arribar la informació sobre el dia i hora de la reunió. 

    Assistència 

 La  puntualitat  i  assistència  a  l’Escola  són  imprescindibles  per  seguir  el  ritme  del  curs.  Quan  l’alumnat 
 no  pugui  assistir  a  classe,  és  convenient  informar  l’Escola  i  comunicar  el  motiu  de  la  seva 
 absència  i,  si  és  possible,  abans  de  començar  l'horari  lectiu.  El  contacte  es  pot  fer  mitjançant  el 
 correu  electrònic  del/de  la  tutor/a,  que  us  el  facilitarem  a  l’inici  de  curs.  També  ho  podeu  comunicar  a 
 través del  Portal Famílies  . 

    Llibres de text i material 

 Al  web  hi  ha  la  relació  de  material  i  uniformitat  establert  que  necessita  l’alumnat  per  a  aquest  curs, 
 amb els noms, adreces i telèfons de les botigues corresponents. 

 Seria  adient  que  es  disposés  d’un  ordinador  portàtil  (o  dispositiu  similar)  per  poder  treballar  a  l’aula  en 
 moments puntuals en algunes matèries. 

   
    Armariets 

 L'Escola  disposa  d'un  servei  d'armariets  de  lloguer  per  guardar-hi  llibres  i  material  escolar.  Cada 
 alumne/a s'ha de portar un cadenat propi (preferiblement de combinació). 

 Preus anuals del lloguer:  Dipòsit → 10 €    |    Lloguer → 15 € 

https://app.joviat.com/portal/
https://www.joviat.com/escola-joviat/portal-families-ej-2/circulars_escola/#1485336861341-2ab4cc7d-b70a


 Fons d’estudis 

 L’Escola  té  organitzat  un  Fons  d’Estudis  gestionat  pel  Consell  Escolar  per  a  aquells  casos  en  què 
 l’alumne/a  es  quedi  sense  un  dels  seus  progenitors.  Durant  el  mes  de  setembre,  us  farem  arribar  una 
 circular  amb  la  informació  detallada  i  el  cost  d’aquest.  A  finals  de  setembre,  es  cobrarà  el  rebut 
 corresponent  a  la  quota  del  curs  2022/2023.  En  el  cas  que  no  hi  estigueu  interessats/des  o  per  a 
 qualsevol dubte o aclariment podeu adreçar-vos a Gestió Acadèmica. 

    Dies festius 

 Els dies festius per aquest curs són: 

 12 d'octubre (dimecres):  Festa del Pilar 

 31 d’octubre (dilluns):  Festiu de lliure disposició 

 1 de novembre (dimarts):  Festa de Tots Sants 

 6 de desembre (dimarts):  Festa de la Constitució 

 8 de desembre (dijous):  Dia de la Puríssima 

 9 de desembre (divendres):  Festiu de lliure disposició 

 Del 22 de desembre al 8 de gener, ambdós inclosos:  Nadal 

 20 de febrer (dilluns):  Festiu de lliure disposició 

 21 de febrer (dimarts):  Festa local de Manresa 

 17 de març (divendres):  Festiu de lliure disposició 

 Del 3 al 10 d’abril, ambdós inclosos:  Setmana Santa 

 1 de maig (dilluns):  Festa del treball 

 2 de maig (dimarts):  Festiu de lliure disposició 

   
   

    Consideracions 
   
 L’alumnat  no  repetidor  que  vingui  a  cursar  segon  de  Batxillerat  a  l’Escola  amb  assignatures  pendents 
 de primer haurà de fer les recuperacions de setembre  a l’escola d’origen  . 

 També,  l’alumnat  no  repetidor  que  vingui  a  cursar  segon  de  Batxillerat  i  amb  el  Treball  de  Recerca 
 iniciat,  seria  adient  que  ens  fes  arribar  la  temàtica  del  treball  tan  aviat  com  sigui  possible  per  a  que  es 
 pugui adjudicar un/a nou/va tutor/a. Escriviu a  metodologiabatxillerat  @joviat.cat  . 

    Beques del Ministeri 
   

 ●  Infografia pas a pas  del procés de les beques generals del Ministeri d’Educació. 

 ●  Beques NEE  per a l’alumnat amb necessitats educatives especials. 

mailto:xgarrofe@joviat.cat
https://www.joviat.com/wp-content/uploads/Joviat-FPi/BECA-GENERAL-MINISTERI-2022-pas-a-pas.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html


 I també... 

 UniversJoviat  és  el  servei  de  l'Escola  que  ofereix  acompanyament  i  dona  suport  a  alumnat,  famílies, 
 docents i cuidadors/es per a millorar el seu benestar emocional. 

 Okschool  .  Volem  ser  una  eina  indispensable  de  present  que  cobreixi  una  necessitat  futura,  garantint 
 el  nivell  de  l’idioma  triat  i,  en  el  cas  concret  de  l’anglès,  el  nivell  del  First  Certificate  amb  el 
 reconeixement  de  Cambridge  English  Language  Assessment  (demanat  als  alumnes  per  poder  obtenir 
 un  títol  universitari).  La  composició  dels  grups  és  per  nivells  i  les  classes  són  impartides  per  l’equip 
 d’idiomes de Joviat amb un tracte totalment personalitzat. 

 Per a més informació, poseu-vos en contacte amb la coordinació, Clàudia Madrid:  cmadrid@joviat.cat 

 Trobareu  tota  la  informació  general  al  web  de  l’Escola  i,  l’específica,  al  Portal  Famílies  .  També  us 
 animem  a  que  ens  seguiu  per  Instagram  al  compte  @joviat.batxillerat  per  estar  al  cas  del  nostre  dia  a 
 dia durant el curs! 

 Per  a  qualsevol  consulta,  podeu  trucar  a  Gestió  Acadèmica  fins  al  29  de  juliol  ,  en  horari  de  9:00  a 
 17:00 h i,  a partir del dia 2 de setembre  , en el mateix  horari. 

 Salut i bon estiu! 

 Escola Joviat 

 Manresa, juliol de 2022 

 www.joviat.com/escola-joviat/batxillerat 

https://www.joviat.com/joviat-infantil-parvulari-primaria-eso-batxillerat-cm-gs-fc-fo/projecte-i-serveis/universjoviat/
https://www.joviat.com/escola-joviat/projecte-i-serveis/okschool-escola-idiomes-de-lescola-joviat/
https://www.joviat.com/
https://www.joviat.com/escola-joviat/portal-families-ej-2/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/joviat.batxillerat/
http://www.joviat.com/escola-joviat/batxillerat

