
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Serra de Miramar

                                                                                                         

                                                                                      
Benvolguda família,

Ens posem en contacte amb vosaltres per fer-vos coneixedors de les següents informacions:

REUNIÓ DE PARES I MARES

Us convoquem a la reunió de pares i mares per lliurar-vos les notes del 1r trimestre.

1r ESO, 2n ESO,3r ESO i 4t ESO: dimecres 18/12/2019   HORA: 18.00h    LLOC: aules classe
(1r, 2n i 3r ESO); 4t ESO auditori

Avaluarem els vostres fills i filles seguint les instruccions de la nova ordre d’avaluació “ORDRE ENS/
108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requi-
sits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria.”
La finalitat de l'avaluació és acompanyar i millorar el procés d'aprenentatge dels alumnes pel que fa
als continguts i al grau d'assoliment de les competències, tenint en compte els ritmes i les potenciali-
tats de cadascú. L'avaluació també ha de permetre als alumnes i als professors analitzar les dificul-
tats del procés d'aprenentatge i trobar estratègies per superar-les.
L'alumne és part activa del seu procés d'aprenentatge i l'avaluació li aporta l'orientació necessària
per millorar-lo.
L'avaluació serveix als professors i als centres per analitzar, valorar i reorientar, si cal, la seva acció
educativa i per prendre les mesures oportunes per garantir que tots els alumnes assoleixin les com-
petències previstes.
Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i  el  grau d'assoliment de les
competències s'utilitzen qualificacions qualitatives, que són: no assoliment (NA), assoliment
satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent (AE).

Us recordem que les proves extraordinàries d’ESO es realitzaran la darrera setmana del curs esco-
lar. 

Divendres 20 de desembre, el Departament d’Educació ha autoritzat que l’horari lectiu sigui de
8.15h  a 13.15h

MERCAT DE NADAL (14 i 15 de desembre): La Cambra de Comerç ha autoritzat  poder vendre
ornaments fets a mà al  mercat  de Nadal.  Els diners aconseguits  aniran destinats a abaratir  els
costos del viatge de fi de curs a Itàlia. Us convidem a col·laborar-hi.

TERTÚLIES LITERÀRIES DIALÒGIQUES: La propera tertúlia tindrà lloc el dia 22 de gener de 2020
a les 18:30 a la biblioteca de l’Institut.  El llibre escollit és “Maricel” Àngel Guimerà

VISITA  EL TWITER, EL FACEBOOK  i  L’INSTAGRAM DE L’INSTITUT: notícies, sortides, webs 
d’interès, projectes. Us informem que estem renovant el nostre espai web : 
https://agora.xtec.cat/insserrademiramar/ 

VOLS COMPRAR LA SAMARRETA ESPORTIVA ( Preu: 6€)?  Posa’t en contacte amb el professor
d’Educació Física (Albert Ballespí) i fes-ne la reserva.

Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

Equip Directiu

Valls, 3 de desembre de 2019

Plaça del Quarter, s/n   43800 Valls. Tel: 977609150   www.xtec.cat/centres/e3010608

https://agora.xtec.cat/insserrademiramar/
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REUNIÓ DE MARES I PARES 18 DE DESEMBRE A LES 18.00. Lliurament de notes 1r trimestre

En/Na ____________________________________ amb DNI:  ____________________ com a pare/mare  o

tutor de l’alumne/a _______________________________________________________:

Assistiré a la reunió.
               
                                                                   No assistiré a la reunió

Cal que lliureu la butlleta un cop signada al tutor/a com a màxim el dimarts 17 de desembre.

Equip directiu.
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