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Tel. 977 70 15 56
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A l’atenció de les famílies o persones tutores legals de l’alumnat de 1r d’ESO
Benvolguts/des senyors/res,
En nom de tot l’equip de professionals de l’Institut Ramon Berenguer IV d’Amposta, ens plau
donar-los la benvinguda i agrair-los la confiança que depositen en el nostre Centre perquè la
seva filla o fill comenci l’etapa dels Estudis Secundaris Obligatoris.
Ens posem en contacte amb vostès perquè tinguen present la informació següent:


El dimecres 12 de setembre a les 9.30 h s’iniciarà el nou curs escolar 2018-2019. A
l’hora indicada tindrà lloc l’acte de benvinguda i presentació de les tutores i tutors a la
Sala d’ Actes del centre. Finalitzada la presentació, començaran les classes.



L’Institut Ramon Berenguer IV imparteix les classes en HORARI INTENSIU,
comencem a les 8.30h i finalitzem a les 15.00h.



El centre organitzarà activitats extraescolars dues tardes a la setmana. Les activitats
i el seu marc horari els hi comunicarem en iniciar el curs escolar.



L’Institut Ramon Berenguer IV està dins del projecte eduCAT 2.0, la qual cosa
significa que el seu fill o filla ha de fer ús d’un ordinador per a les activitats curriculars i
d’estudi.



La informació sobre els llibres de lectura del curs 2018-2019 la tenen exposada en el
tauler d’anuncis del centre i a la pàgina web. Els convidem a consultar-la.



Si el seu fill o filla ha de realitzar durant el període d’estiu activitats de reforç
encomanades per l’escola de Primària, cal que les porte el primer dia de classe per
lliurar-les a la seua tutora o tutor.

Els desitgem un bon estiu i restem a la seva disposició per a qualsevol consulta.
Cordialment,

Lucrècia Bernaltes Tenesa
Amposta, 20 de juny de 2018

