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Benvolguts pares: 

En nom del professorat del Centre volem agrair-vos la confiança que ens heu mostrat en matricular 
els vostres fills/es al nostre Institut. 

 El proper dimecres 26 de setembre, us convoquem a una reunió de presentació del curs amb
el tutor/a del vostre fill/a.

 El lloc i l'hora de reunió dels diferents grups són els indicats:

 L'ordre del dia de la reunió serà el següent:

 Organització del Centre.
 Funcionament del Centre.
 Acció tutorial.
 Servei de mediació.
 Activitats fora del Centre.
 Activitats extraescolars.
 Funcionament del grup.

18.00 

3r ESO 
3rA 

aula 101 
3rB 

aula 106 
3rC 

aula 107 
3rD 

aula 108 

4t ESO 
4tA 

aula 109 

4tB 

aula 110 

4tC 

aula 111 

4tD 

aula 201 

4tE 

aula 204 

18.30 1r ESO 
1rA 

aula 003 

1rB 

aula 004 

1rC 

aula 005 

1rD 

aula 006 

18.45 

1r BTX 

B A T X I B A C aula 202 

2n BTX 

19.00 2n ESO 
2nA 

aula 010 
2nB 

aula 009 
2nC 

aula 008 
2nD 

aula 007 

19.30 

1r BTX 
1rA 

aula 207 

1rB 

aula 208 

1rC 

aula 306 

1rD 

aula 209 

1rE 

aula 210 

2n BTX 
2nA 

aula 205 
2nB 

aula 206 
2nC 

aula 307 
2nD 

aula 305 
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No obstant això, voldríem ja, des d'ara, informar-vos d'alguns aspectes del funcionament de l'institut. 

1. Els pares, per mitjà dels seus representants en el Consell Escolar, poden participar en les decisions
importants que afecten el Centre. Els representants dels pares són dos, a més d'un tercer que hi 
participa com a representant de l'AMPA. 

2. El dia de la reunió es lliurarà l’horari del vostre fill/a, el nom de tutor/a i l’hora de visita per si us
voleu informar del desenvolupament acadèmic dels vostres fills/es. Us recordem que el tutor/a no 
demanarà sistemàticament entrevista amb tots els pares, sinó amb aquells que ho consideri 
necessari. Sou els pares els que podeu demanar entrevista amb el tutor/a sempre que ho 
considereu convenient. Es preceptiva una entrevista de tutoria al llarg del curs escolar.

3. Després de cada avaluació, l'alumnat rebrà un butlletí de notes que cal retornar signat en el
termini que s'indica. Les dates de les avaluacions i lliurament de notes als alumnes són aquestes: 

A V A L U A C I O N S 

Primera avaluació 2n BTX 
Del 17 de setembre al 23 de novembre de 2018 
(lliurament de notes : setmana del 03/12 al 05/12) 

Primera avaluació ESO i 1r BTX 
Del 13 de setembre al 30 de novembre de 2018 
(lliurament de notes : 21.12.18) 

Segona avaluació 2n BTX 
Del 26 de novembre de 2018 al 22 de febrer de 2019 
(lliurament de notes : setmana del 04/03 al 08/03) 

Segona avaluació ESO i 1r BTX 
Del 3 de desembre de 2018 al 8 de març de 2019 
(lliurament de notes : 15.03.19) 

Tercera avaluació 2n BTX 
Del 25 de febrer de 2019 al ?? de maig de 2019 
A DETERMINAR PER LES DATES PAU 

Tercera avaluació 4t ESO i 1r BTX 
Del 12 de març al 21 de juny de  2019 
(lliurament de notes: A concretar en el calendari de final de curs) 

Tercera avaluació 1r, 2n, 3r ESO 
Del 12 de març al 21 de juny de 2019 
(lliurament de notes: 21.06.19) 

Entrega de notes finals ESO i 1r BTX A DETERMINAR EN EL CALENDARI DE FINAL DE CURS 

4. Les faltes d'assistència a classe dels alumnes s'han de justificar. S'ha de tenir en compte que
l'acumulació de faltes no justificades pot suposar la pèrdua d'escolaritat de l'alumne/a, és a dir, la 
pèrdua dels drets com alumne/a oficial. Sempre que sigui possible les justificacions han d'anar 
acompanyades d'un document justificatiu. Totes les justificacions de falta seran avaluades i es pot 
donar el cas que algunes es considerin no adequades i siguin rebutjades. 
Els retards a classe també seran comptabilitzats i la seva acumulació podrà ser motiu de sanció.  

5. Per assistir a les activitats organitzades per l'institut fora del recinte escolar, cal que els alumnes
portin una autorització signada pel pare, mare o tutor legal. Sense aquest document, cap alumne/a 
no pot assistir a l'activitat. 
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6. En cas d'accident, l'alumne/a serà conduït/da a un centre mèdic, generalment al CAP. Necessitem
tenir un o més telèfons d'avís d'urgència. 

7. Les vacances de Nadal seran del 22 de desembre del 2018 al 7 de gener del  2019 (ambdós
inclosos). Les vacances de Pasqua són del dia 13 al 22 d’abril del 2019 (ambdós inclosos). Els dies 

de festa de lliure disposició són el 2 de novembre i 7 de desembre de 2018, 11 de febrer , 11 de 
març i 10 de juny de 2019. També són festius els dies que estableix el calendari laboral. 

8. Els pares contribueixen amb les quotes de l'AMPA al fet que l'institut tingui més recursos
econòmics i més possibilitats pedagògiques. Tots aquests recursos són recollits i administrats per 
l'AMPA. 

Ben cordialment, 

La Direcció del Centre 

Sant Cugat del Vallès, 21 de setembre de 2018 


