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A l’atenció de les famílies o persones tutores legals de l’alumnat de 2n d’ ESO

Benvolguts/des senyors/res,

Els fem saber que el dimecres 12 de setembre a les 10.30 h s’iniciarà el nou curs escolar
2018-2019. A l’ hora indicada tindrà lloc un acte de benvinguda i presentació de les tutores i
tutors a la Sala d’ Actes del centre. Un cop finalitzada la presentació, començaran les classes
amb normalitat.
En el cas que el seu fill o filla hagi de recuperar alguna matèria pendent, les proves
extraordinàries es realitzaran els dies 3 i 4 de setembre. Al tauler d’anuncis i a la pàgina web
de l’Institut està la planificació amb l’horari i l’aula. Per poder fer l’examen, és obligatori
presentar els dossiers amb la feina d’estiu de les matèries a recuperar.
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.
Volem insistir en la necessitat que, durant el període de vacances, l’alumnat faci un bon ús de
l’ordinador. Recorden que l’ordinador ha de tenir un ús educatiu. En el transcurs de la primera
setmana de classes es portarà a terme, si cal, una restauració del sistema informàtic, a la
pàgina web del centre http://www.iesramonberenguer.org / Enllaços / Recursos digitals /
Informacions digitals / Sobre els portàtils, trobaran unes “Instruccions d’ús dels portàtils”.
Tota 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 desitgem un bon estiu i restem a la seva disposició per a qualsevol consulta.
Cordialment,

Lucrècia Bernaltes Tenesa
Amposta, 20 de juny de 2018

