Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Narcís Oller

a/a pares i mares d’alumnes de 1r i 2n d’ESO

Benvolguts pares,
Us informem de tres qüestions importants:
1)

Assemblea de l’APA del centre.

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS DE L’APA DE L’INSTITUT
NARCIS OLLER
DIA: dimecres 29 de Novembre, HORA: 18 h LLOC: Cantina del centre
ORDRE DEL DIA:
1 – Lectura i aprovació de l’acta
2 – Activitats del curs 2016/17
3 – Pressupost i activitats per al curs 2017/18
3 – Renovació i estructura de la junta.
4 – Torn obert de preguntes
Us animem a sumar-vos a la Junta de l’APA. Necessitem persones disposades a col·laborar i tirar
endavant iniciatives en benefici dels nostres fills.
Us recordem que l’horari d’oficina de l’APA és dimarts d’11 a 13. Si per força major no hi som, podeu
trobar-nos també per correu electrònic ( apanarcisoller@outlook.com), per telèfon ( 977 60 66 55) o bé
deixant un escrit a la casella de l’APA de consergeria.

2) Recollida de notes de la 1a avaluació.
Just després de l’assemblea de l’APA, el dimecres 29 de novembre a les 18.45 h. us
reunireu amb el vostre tutor/a de grup, a l’aula de la classe, per recollir les notes de 1a
avaluació del vostre fill/a. El tutor/a farà una valoració global de la marxa del curs.
3) Continuïtat del programa de plurilingüisme. Durant aquest curs continuem el Pla de Centre per millorar
el coneixement i ús de l’anglès, tot fent servir aquesta llengua per explicar continguts que, segons la
classe, poden ser de matemàtiques, ciències, música... Es tracta de fer un pas endavant i no limitar-nos a
ensenyar anglès, sinó d’ensenyar també en anglès. En la mateixa línia, aviat rebreu una circular
conjunta del centre i de l’organització comarcal dels exàmens Cambridge sobre la possibilitat de fer els
exàmens KEY, PET i First de la Universitat de Cambridge als alumnes del centre a preu especial i en les
nostres aules.
Cordialment,

Josep Maria Pallàs
Director
Valls, 15 de novembre de 2017

El sr/sra ___________________________________________ com a mare/pare de l’alumne
___________________________________ del curs _________ confirma que:
__ sí assistirà a la reunió de tutoria de dimecres 29 de novembre de 2017 per recollir el butlletí de
notes de la 1a avaluació del fill/a
__

no assistirà a la reunió de tutoria.

Signat:

(l’alumne ha del lliurar aquest resguard a tutoria abans del 25 de novembre)

