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Sant Pere de Vilamajor, a 5 de juny de 2019
Benvolgudes famílies de l’ESO,
A les acaballes d’aquest tercer trimestre, us volem comentar i informar sobre diferents temes del
vostre interès:
➢

Dimecres 12 de juny, de 8h a 14:30h: sortides en relació a l’inici del Treball de Síntesi per a
l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO.

➢

Dimecres 12 de juny, de 8h a 18h: sortida a la Maternitat d’Elna per a l’alumnat de 4t d’ESO.

➢

ATENCIÓ! De dijous 13 de juny a dimarts 18 de juny, l’horari marc i lectiu de tot l’alumnat de
l’institut és de 8h a 13h1.
Aquests dies, l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO realitza el Treball de Síntesi. El Treball de Síntesi és
un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, fetes en equip, per desenvolupar
competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui
capaç d'aplicar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució
de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica integrant continguts de diverses
matèries.

➢

De dimarts 18 de juny a divendres 21 de juny, l’alumnat de 4t d’ESO realitza el viatge de fi
d’etapa a Santiago de Compostel·la.

➢

ATENCIÓ! Dimecres 19 de juny, NO hi ha activitat lectiva per a l’alumnat de l’institut atès que
és el dia de lliurament de les notes final ordinària de l’ESO amb entrevista amb les famílies
d’acord a la citació rebuda del tutor/a del vostre fill/a.

➢

ATENCIÓ! Dijous 20 de juny, en horari de 8 a 13h1, celebrem la IV Jornada Esportiva
Solidària a l’institut.

➢

El darrer dia de curs, el divendres 21 de juny, es realitza la sortida de fi de curs per nivell,
l'horari per a aquest dia serà de 8 a 14:30h.

➢

Dimarts 25 de juny, a les 8h: lliurament de les recuperacions final extraordinària per a
l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO.

➢

Dimecres 26 de juny, a les 8h: lliurament de les recuperacions final extraordinària per a
l’alumnat de 4t d’ESO.

➢

Dijous 27 de juny, de 9 a 11h: lliurament notes final extraordinària de l’ESO, per a aquest
lliurament no hi ha cita prèvia acordada.

Aprofitem per a desitjar-vos un bon fi de curs.

Cordialment,
Equip directiu de l’INS Vilamajor.

En relació al transport escolar, els horaris d’aquests dies es modifiquen atès que el bus escolar sortirà de
l’institut a les 13h.
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