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Benvolgudes famílies,  
 
Esperem que us trobeu bé. Aquest curs s’acaba d’una manera ben diferent a la què tothom                
teníem pensada. Els vostres fills/es han estat confinats durant tot el 3r trimestre i per tant,                
han hagut de seguir les classes online. Ha sigut una tasca complicada per tothom, tant per                
ells com per nosaltres, a la què ens hem hagut d’adaptar per força.  
 
Per finalitzar el curs, us volem fer arribar el calendari d’aquest mes de juny, així sabreu quan                 
us entregarem els butlletins de l’avaluació final. Per aquells/es alumnes que ho tinguin tot              
aprovat a l’avaluació final, el curs s’acabarà aleshores. Si després de l’avaluació final, els              
vostres fills/es tenen alguna matèria suspesa (amb NA) tindran l’opció de fer diverses             
activitats de recuperació telemàtiques (veure les dates al calendari). Per aquests alumnes,            
es tornaran a repartir els butlletins després d’haver fet l’avaluació extraordinària.  
 
Segons les ordres del Departament d’Educació, els butlletins s’entregaran de la mateixa            
manera que ho vam fer a la 2a avaluació. És a dir, us els enviaran els tutors/es per correu                   
electrònic i no es segellaran. 
 
A continuació us detallem el calendari:  
 
CALENDARI JUNY 2020 ESO 
 

Entrega de butlletins de l’avaluació final  15 juny 

Activitats de recuperació: per l’alumnat que té alguna 
matèria suspesa després de l’avaluació final i pot 
recuperar-la per l’avaluació extraordinària.  

 
16 al 19 juny 

Entrega de butlletins de l’avaluació extraordinària 
(només per aquell alumnat que havia de recuperar alguna 
matèria que tenia suspesa) 

25 juny 

Reclamacions  26 i 29 juny 

 
 
Desitgem que passeu un bon estiu i esperem retrobar-vos al setembre. El començament de              
curs segur que també serà diferent, us passarem noves instruccions tan aviat en les facin               
arribar des del Departament d’Educació per veure com ens adaptarem a aquesta nova             
situació.  
 
Gràcies per la vostra col·laboració.  
 
Institut Andreu Nin.  
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