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Benvolgudes famílies,
Segons el calendari escolar per al curs 2011-12, aprovat pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’inici de les classes es
realitzarà el dia 12 de setembre de 2011 a les 08.00 h del matí.
Per tal de poder fer una presentació més tranquil·la del curs, de l’aula i de
la tutora o tutor de cada grup, de l’horari de cada grup, etc., convoquem
tot l’alumnat el dia 9 de setembre de 2011, a les 10.00 h del matí al pati
de l’Institut. Aquesta presentació està previst que tingui una durada
aproximada d’entre 60 i 90 minuts.
També us volem informar que les reunions d’inici de curs es realitzaran en
les dates i horaris següents:
-

ESO: dilluns 26 de setembre de 2011, a les 18.00 h, a les aules
corresponents.

-

Batxillerat: dilluns 3 d’octubre de 2011, a les 18.00 h, a les aules
corresponents.

La tria d’optatives per a l’alumnat que començarà 2n i 3r de l’ESO es
realitzarà de la manera següent:
-

dia 5 de setembre, a les 10.00 h, a l’aula corresponent, amb el
tutor o tutora, recollida del formulari per indicar les preferències

-

dia 6 de setembre, a les 10.00 h, a l’aula corresponent, amb el
tutor o tutora, lliurament del formulari esmentat degudament
complimentat

També us volem informar que part dels deures d’estiu l’alumnat els podrà
trobar a l’apartat curs d’estiu del Moodle que es troba al web de l’Institut.
Finalment us comuniquem que, també a la pàgina web de l’Institut, hi ha
la informació referent al calendari de recuperacions de les matèries que
han quedat pendents de l’ESO.
Cordialment,

Vilassar de Mar, 29 de juny de 2011

