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CALENDARI PROVES EXTRAORDINÀRIES DE SETEMBRE 2019
Benvolgudes famílies,
Amb motiu de la finalització del curs 2018-19, us volem informar que conjuntament amb el butlletí de les notes
finals us proporcionem la següent documentació:
Per a l’alumnat que passa de curs (0, 1 o 2 matèries suspeses):
 Full de matrícula del proper curs.
 Full d’autorització sobre l’ús dels recursos digitals.
 Full informatiu sobre la compra de llibres, quota de soci AMPA i quota material.
Si és el cas, la superació de les proves extraordinàries de setembre, a realitzar els dies 2 i 3, haurà de servir per
recuperar les matèries ara té suspeses (veure calendari més avall).
D’altra banda, us informem que el calendari i horari de matriculació serà del 9 al 15 de juny, de 9 a 11 hores.
Per a l’alumnat que en aquest moment encara no sap si passarà de curs:
 Full informatiu sobre la compra de llibres, quota de soci AMPA i quota material.
La superació de les proves extraordinàries de setembre, a realitzar els dies 2 i 3, haurà de servir per recuperar les
matèries ara té suspeses (veure calendari més avall).
D’altra banda, els informem que el calendari i horari de matriculació de setembre serà del 6 al 9, de 9 a 11 hores.
Al respecte del llistat de llibres 2019-20 el trobareu a partir del 5 de juliol a la nostra web, tant a la pestanya

Hora

Dilluns 2

Dimarts 3

8.00 a 9.00

Història de França
Ciències per al Món Contemporani

Educació Física

9.00 a 10.30

Llengua Catalana

10.30 a 12.00

Matemàtiques
Matemàtiques aplicades CCSS
Grec

12.00 a 13.30

13.30 a 15.00

Llengua Castellana

Llengua Estrangera

Biologia
Tecnologia Industrial
Economia i Organització d’Empresa
Llatí
Física
Ciències de la Terra i Medi Ambient
Economia
Literatura Francesa
Química
Dibuix Tècnic
Literatura Catalana
Literatura Castellana
Història del Món Contemporani
Filosofia

L´alumnat haurà de romandre a
l´aula un mínim de 30 minuts.

1r BTX

“Llibres de text” com a la pestanya “Compra On Line”.

Els informem que el 9 de setembre publicarem les llistes de l’alumnat per grups.
Per a l’alumnat que s’hagi d’examinar de les proves extraordinàries, se’l convoca el 5 de setembre a les 10 hores
a Secretaria per donar-li el butlletí de notes i la documentació de matrícula del proper curs.
El curs 2019-20 s’iniciarà el dijous 12 de setembre. Aquell dia es farà una tutoria d’inici de curs. L’horari
d’aquest primer dia de curs es farà públic el 9 de setembre.
També els volem recordar que l’horari del proper curs serà de 8 a 14.30 de dilluns a divendres.
I ja per acabar, els professors i professores del centre, així com el PAS, us desitgem un molt bon estiu.
Montornès del Vallès, 25 de juny de 2019.
Josep Segura Medina
Director de l’Institut Vinyes Velles

