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Benvolgudes famílies,  

 

a continuació us informem de les dates de publicació dels informes del tercer trimestre i de                

l’informe final de curs. Així mateix, teniu la informació corresponent a les dates de recuperació de                

matèries pendents per l'alumnat de secundària.  

 

Com veieu, donada l’excepcionalitat d’aquest final de curs, no podrem fer-vos entrega presencial             

comentada dels informes com acostumem a fer. No obstant, els tutors i tutores us faran aquest                

retorn via trucada i/o videotrucada i resoldran tots els dubtes que pugueu tenir.  

 

Infantil: 

- 19 juny: Publiquem informe 3a avaluació.  

- Del 22 al 26 juny: les tutores es posaran en contacte amb vosaltres (trucada o               

videotrucada) per explicar-vos-els. Per tal de poder organitzar aquestes “trobades finals”           

amb les tutores, trobareu al drive una graella amb la franja concreta que us trucarem. Us                

demanem que us ajusteu al màxim possible, a aquest horari. Les franges són de 30               

minuts, però les trucades duraran uns 15 minuts, així les tutores tindran una mica de marge                

entre trucada i trucada.  

 

Primària: 

- 19 juny: Publiquem informe 3a avaluació i informe final (ordinària).  

- Del 22 al 26 juny: els tutors i tutores es posaran en contacte amb vosaltres (trucada o                 

videotrucada) per explicar-vos-els. Per tal de poder organitzar aquestes “trobades finals”           

amb els tutors i tutores, trobareu al drive una graella amb la franja concreta que us                

trucarem. Us demanem que us ajusteu al màxim possible, a aquest horari. Les franges són               

de 30 minuts, però les trucades duraran uns 15 minuts, així tutors i tutores tindran una mica                 

de marge entre trucada i trucada.  
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ESO: 

- 4 juny: Publiquem notes de la 3a avaluació + notes finals (ordinària). (Les famílies rebran               

al llarg de la setmana trucada o videotrucada del tutor/a per explicar les notes) 

- Del 4 al 19 juny: Entrega de feines i proves orals per recuperar matèries pendents del                

curs. 

- 26 juny: Publiquem notes de l’extraordinària (només pels alumnes amb matèries           

pendents). (Les famílies amb alumnes amb matèries pendents rebran al llarg de la             

setmana trucada del tutor/a per explicar les notes) 

 

 

Com sempre restem a la vostra disposició,  

 

Una forta abraçada!  

 

Equip Directiu. 
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