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A l’atenció de les famílies o persones tutores legals de l’alumnat de 3r d’ESO 

Benvolguts/des senyors/res,  

En nom de tot l’equip de professionals de l’Institut Ramon Berenguer IV d’Amposta,  

ens plau donar-los la benvinguda al curs acadèmic 2021-2022. Iniciarem aquest nou curs en  

una situació de crisi sanitària provocada per la pandèmia del COVID-19. Amb les  

informacions i recomanacions regulades pels Departaments d’Educació i de Salut, es fa  

necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el  

funcionament de la societat, i entre ella del sistema educatiu. Cal que responsables, famílies,  

persones educadores i la resta del personal de les escoles s’involucrin i es comprometin per a  

garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la  

traçabilitat.  

Atesa aquesta situació d’excepcionalitat s’han endarrerit processos com la  

preinscripció i la matrícula, calendaris i altres aspectes organitzatius tancats els altres cursos  

en el mes de juny. Amb aquesta carta els volem comunicar aquelles informacions més  

rellevants que han de conèixer per retrobar-nos el mes de setembre:  

▪ El dilluns 13 de setembre a les 10.30 h s’iniciarà el nou curs escolar 2021-2022.  

L’alumnat serà rebut pel seu tutor o tutora. En finalitzar la primera sessió de tutoria,  

començaran les classes.  

▪ Tenen tota la informació del curs 2020-2021 a la pàgina web de l’Institut Ramon  

Berenguer IV https://www.iesramonberenguer.org. A l’apartat Informació Curs 2021- 

2022 – 3r ESO, trobaran actualitzada la informació de tot el que necessiten per iniciar  

el curs.   

▪ Per tal d’estar informats, els aconsellem que visiten la nostra pàgina web, on la  

primera setmana de setembre penjarem també una infografia amb les instruccions  

dels Departaments d’Educació i de Salut sobre mesures de distanciament física,  

organització del centre, grups, entrades i sortides, etc.  

▪ La informació que els donem està sempre condicionada per les instruccions que  

generen les autoritats sanitàries i educatives. 
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Agraïm la seva atenció. Els desitgem un bon estiu i restem a la seva disposició per a  

qualsevol consulta.  

Cordialment,  

Lucrècia Bernaltes Tenesa  

Amposta, 28 de juliol de 2021 


