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PARES I MARES D’ALUMNES de 1r de batxillerat  

 

Senyors, 

 

Fa uns dies hem començat el nou curs escolar 2017-2018. Per aquest motiu, la 

Direcció del centre convoca una reunió informativa per als diferents nivells 

educatius. Primer es farà una reunió conjunta amb tots els pares de 1r de 

batxillerat, al gimnàs i, a continuació, cada grup es reunirà amb el tutor 

corresponent. 

 

Dijous, 19 d’octubre 

HORA GRUP ESPAI TUTOR 

Primera part Segona 

part 

18.30h 1r  de batxillerat A Gimnàs 311 Jordi Molina 

18.30h 1r de batxillerat B Gimnàs 314 Ana Romeo 

18.30h 1r de batxillerat C Gimnàs 120 Roser Atmetlla 

 

El fet de començar un nou curs i, en alguns casos, una nova etapa educativa o un 

nou centre, fa que aquesta trobada sigui de gran importància per a la necessària 

col·laboració entre pares i professors en l’educació dels seus fills. 

 

Els saluda atentament, 

 

 
M. Mercè Torroella Sánchez 

Directora 

Blanes,  11  d’octubre de 2017 
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