
 
 

 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Isaac Albéniz 

 
Badalona, a 9 de desembre del 2016 

Benvolguts pares, 

 

Dijous dia 22 de desembre acomiadarem l’any al centre amb el lliurament de 

notes i un concert a la sala d’actes.  

 

L’horari d’aquest dia es concretarà de la següent manera: 

 

 09:30  Lliurament de notes a les aules de grup i incidències. 

 10:00  Esmorzar. 

 10:00  L’alumnat de 4t d’ESO i de batxillerat podrà sortir del centre, a 

excepció d’aquells que vulguin assistir al concert. 

 10:30 Concert a la sala d’actes per a l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO. 

 En finalitzar el concert, tot l’alumnat marxarà a casa. 

 

Per confirmar que han rebut aquesta informació els demanem que signin la 

confirmació adjunta i la retornin al tutor/a al més aviat possible. 

 

Els recordem que les famílies poden demanar qualsevol aclariment relatiu a les 

qualificacions fins a les 11:30 del mateix dia 22 i que en breu tindran a disposició 

els criteris d'avaluació en el moodle del centre. 
Atentament, 

L’Equip directiu 

 

 

CONFIRMACIÓ 

 

En/na ________________________________________ com a mare/pare/tutor/a 

de l’alumne/a _________________________________________ del curs _____, 

grup ___  estic assabentat/da de la modificació d’horari del dia 22 de 

desembre del 2016. 

 

 

Signat________________     Badalona, a _________de ___________del 2016 
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