Barcelona, 26 de maig de 2017

Benvolgudes famílies,
Hem arribat a la recta final d'aquest curs 2016-17 i ens adrecem a vosaltres per fer-vos arribar algunes
informacions importants sobre les activitats, el calendari i els horaris del mes de juny:

•

Divendres 2 de juny: festa de lliure disposició

•

Dilluns 5 de juny: festa local de Barcelona

•

A partir del 6 de juny: només es faran les classes del matí seguint l'horari habitual.

•

Del dijous 15 al dilluns 19 de juny: es faran activitats i proves de recuperació seguint els
horaris publicats a la pàgina web. L'alumnat només haurà d'assistir a les hores que ha de fer
alguna activitat.

•

Dimarts 20 de juny: sortida a Port Aventura

•

Dimecres 21 de juny: de 10 a 13h.

◦ L’alumnat de 4t d’ESO presentarà als seus companys la Campanya de sensibilització sobre
la violència masclista realitzada com a servei comunitari amb col·laboració de la Fundació
Aroa.

◦ El grup d’alumnes d’Arts Escèniques de 4t d’ESO ens faran un tastet de la feina realitzada
durant tot el curs, per la qual han estat premiats amb una Menció Especial a les Jornades
Joves de Teatre 2017 realitzades al Teatre Lliure.

◦ Projecció dels vídeos realitzats pels alumnes de Visual i plàstica de 4 t d’ESO, guanyadors del
premi “Jove Pèsol de la Floreta” del concurs Videopèsols de Caldes d’Estrac, i dels alumnes
de Making films de 1r d’ESO.

•

Dijous 22 de juny: Cursa contra el Càncer Infantil a les instal·lacions de l’INEFC de Montjuïc.

•

Divendres 23 de juny: a les 11h lliurament de butlletins, deures d’estiu i informació per fer la
venda i compra de llibres amb l’empresa de reutilització Iddink.

•

Dimarts 27 de juny: vindrà al centre personal de l’empresa Iddink per ajudar a les famílies en la
realització de comandes i venda de llibres.

Els llistats de llibres pel curs 2017-18 i altres informacions d'interès les podreu trobar penjades a la
pàgina web del centre (institutmaragall.cat) i a la porta del centre a partir de l'1 de juliol. A l'inici del curs
vinent es lliurà una agenda escolar a cada alumne matriculat a l'ESO (no cal que en compreu) i als
alumnes de Batxillerat una carpeta.
Aprofitem l'avinentesa per desitjar-vos que passeu un molt bon estiu!
Cordialment,
Equip de Gestió

