CARTA INFORMATIVA PER A LES FAMÍLIES
Benvolguts/ Benvolgudes,
Ens dirigim a vosaltres per fer-vos arribar tot un seguit d’informacions rellevants.
FINAL DE CURS d’ESO
El període lectiu del curs 2018-19 acaba el divendres 21 de juny. Fins el dia 11 de juny hi ha classe
normal a tots els grups d’ESO i, amb posterioritat, es fa un treball diferent però també de tipus curricular
i formatiu. Per tant, tot l’alumnat ha d’assistir al centre segons l’horari habitual. Les activitats
acadèmiques d’aquests últims dies de classe compten també per a la nota final del curs i en alguns
casos poden ser decisives, especialment els exercicis de recuperació, reforç o ampliació.
TREBALL DE SÍNTESI I PROJECTE DE RECERCA
Entre el dimecres 12 i el dimecres 19 de juny, els grups de 1r, 2n i 3r d’ESO faran el seu treball de
síntesi final del curs, i els de 4t d’ESO i AULA OBERTA el seu projecte de recerca. Tant un com
l’altre són d’assistència obligatòria i formen part de les competències bàsiques que tots els alumnes
han d’assolir en acabar el curs o l’etapa.
Durant la realització d’aquests treballs no és el professorat qui imparteix la classe sinó l’alumnat qui
emprèn una tasca d’investigació, cercant documentació, fent entrevistes, experiments, treballs de
camp, etc. tot amb el suport i el guiatge dels docents. En acabar, els dies 18 i 19 de juny, cada grup
d’alumnes durà a terme una exposició del seu treball o projecte de recerca davant d’un tribunal.
RECUPERACIONS EXTRAORDINÀRIES
Els dies 20 i 21 de juny es realitzaran les proves de recuperació extraordinàries per tots aquells
alumnes que tinguin alguna matèria suspesa. El calendari i l’horari general de les proves el podreu
consultar al web del centre. A més, si el vostre fill/filla s’ha de presentar a algun examen, a partir del
dia 12 de juny rebreu també un correu electrònic personalitzat amb tota la informació necessària.
FESTA DE GRADUACIÓ 2019
Així mateix, us convidem a assistir a l’acte d’entrega de les Orles als alumnes que finalitzen enguany
l’etapa d’ESO, Batxillerat, FP Bàsica i Cicles Formatius de Grau Mitjà. Tindrà lloc al pati del centre el
proper dia 21 de juny a les 20.00 h.
LLIURAMENT DE NOTES FINALS
El 26 de juny al matí es lliuraran els butlletins de notes amb el següent horari:
10.00 h. Alumnat de 4t d’ESO. En recollir els butlletins, tots els/les alumnes que hagin aprovat hauran
de demanar l’expedició del títol d’ESO.
12:00 h. Resta de cursos.
Atentament,
L’equip docent de l’Institut Roquetes

