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Benvolgudes famílies de 4t d’ESO, 

Us informem d’algunes modificacions en els horaris d’assistència al centre dels vostres 
fills aquests dies del mes de juny:  

- Els dies 4 (divendres) i 7 (dilluns) de juny els alumnes de 4t d’ESO faran les 
exposicions orals dels seus projectes de recerca davant d’un tribunal format per 
dos professors/res de l’equip docent. Aquest fet ens obliga a seguir un horari 
específic per a aquests dies que es dedicaran únicament i completament a 
aquesta activitat; per tant, els alumnes només hauran de venir l’hora de la seva 
exposició.  

- El dia 7 de juny s’haurà de retornar l’ordinador portàtil al centre. Cal portar 
l’ordinador, el carregador i la caixa al taller de tecnologia en horari de 9 a 12 h. 
Important que els alumnes que ja han fet la presentació del projecte de recerca 
vinguin al centre en aquest horari a fer el lliurament de l’ordinador.  

- Els dies 8, 9 i 11 de juny es faran les classes telemàtiques perquè l'institut és 
seu de les PAUs i els alumnes que s'examinen de la selectivitat ocuparan els 
nostres espais. Pròximament elaborarem un calendari de connexions perquè els 
alumnes estiguin atesos i es connectin en l’horari i amb el professor que els 
pertoqui. La idea és acabar temaris, preparar recuperacions o millorar la 
preparació dels alumnes de cara als reptes de futur (PFI, cicles o batxillerat).  

- El dia 8 de juny tenim planificada una sortida a Port Aventura, de la qual els 
vostres fills han rebut informació detallada, que anul·laria les classes telemàtiques 
previstes per aquest dia.  

- Els dies 14, 15 i 16 de juny seran d’assistència presencial obligatòria 
respectant els horaris habituals, però amb sortida del centre a les 13.40 h, és a 
dir, mitja hora abans.  

- El dia 14 rebran els butlletins de notes de la tercera avaluació amb la informació 
de les matèries suspeses i els horaris de recuperació.  

- I els dies 17, 18 i 21 de juny seran d’exàmens de recuperació i només hauran 
d’assistir al centre els alumnes que han de recuperar matèries suspeses en 
l’horari que es comunicarà aviat.  

- El 29 de juny serà el lliurament de notes. Preguem que esteu atents a les xarxes 
i al web del centre per a més informació. 

 

Atentament,  

 

Equip de Coordinació 


