
 

 

ALUMNES AMB MATÈRIES PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS 

Ara que ha començat el curs els vostres fills haurien d’aprofitar per treballar les 

matèries que els han quedat pendents de cursos anteriors. Com ja sabeu, la 

normativa vigent especifica que aquestes matèries s’han de recuperar al curs següent 

i, per això, hem organitzat les següents convocatòries de recuperació: 

 1ª convocatòria: 13 - 15 de gener de 2014 

 2ª convocatòria: 7 - 9 d’abril de 2014 

Per preparar aquests exàmens, l’Institut oferirà un suport addicional previ a les 

proves perquè els alumnes acabin dossiers, treballs... d’aquestes matèries. Aquest 

suport consistirà en una hora d’atenció setmanal els dilluns de 15:45 a 16:45h. 

L’assistència a aquestes classes es tindrà en compte a l’hora de puntuar la 

recuperació. 

Aquest suport addicional començarà el dilluns 14 d’octubre i continuarà fins la 1ª 

convocatòria. En cas que no es recuperi la matèria pendent, es podrà continuar el 

suport fins el 31 de març. 

Atès que és voluntari i que es fa en horari extraescolar, heu de tenir present que no 

hi haurà transport escolar i que haureu de venir a recollir els vostres fills/es en acabar 

a les 16:45h. També heu de saber que el material fotocopiat que es doni als alumnes 

s’haurà de pagar. Durant les classes els/les alumnes han de portar obligatòriament 

el dossier que se’ls lliurarà el primer dia per a que treballin i el llibre de la 

matèria suspesa del curs anterior. 

En definitiva, si us comprometeu que el vostre fill assisteixi a aquestes hores de 

suport fins que no recuperi la matèria en les condicions esmentades, us agrairem 

que signeu l’autorització del peu de pàgina i la feu arribar al seu tutor/a. 

El centre es reserva el dret d’excloure del servei a aquells alumnes que no 

l’aprofitin i/o que tinguin un comportament inadequat. 

Atentament, 

L’Equip Docent

 

En/Na .............................................................................................................. amb 

DNI................................................... pare/mare/tutor legal de l’alumne 

..................................................................... comunico que el meu fill/a assistirà a les 

classes de suport per la recuperació de matèries  i accepto les condicions esmentades 

en aquest document. 

Torrefarrera, .......... d’octubre de 2013     

Signatura 


