INFORMACIÓ PER A LES A LES FAMÍLIES

1. Podran vore les notes en Ítaca des del dia 18 per a 4t d’ESO i des del dia 19
per a la resta de nivells. El període per a resoldre dubtes sobre les notes en
1r, 2n i 3r d’ESO, 1r de BAT serà els dies 19, 22 i 23 de juny de 9:30 a 13:00h.
(caldrà concertar una cita amb el professorat afectat dins d’eixe període,
telèfon:964738935).
2. El lliurament de les notes i documentació será presencial en el cas de 4t d’ESO
(18/06) i 2n de Batxillerat (17/06). L’horari en el qual hauran d’arreplegarles serà lliurat per les persones tutores a l’alumnat . El període per a resoldre
dubtes sobre les notes serà els dies 18, 19 i 22 de juny de 9:30 a 13:00h.
(caldrà concertar una cita amb el professorat afectat dins d’eixe període,
telèfon: 964738935)
3. Les famílies rebran el consell orientador de part de les persones tutores al
correu electrònic dels seus fills i filles.
4. El full de matrícula estarà penjat al web del centre, caldrà descarregar-se el
PDF autoemplenable, complimentar-lo i enviar-lo al correu indicat a la
pàgina web, des del 22 de juny al 10 de juliol. A més a més, si vols ser de
l’AMPA, cal que empleneu també la segona fulla i feu la transferència
corresponent.
5. Si algú te problemes, pot cridar per telèfon o demanar cita prèvia i l’ajudarem
a formalitzar la matrícula. Telèfon: 964738935
6. La resta de documentació degudament signada caldrà dur-la en setembre.
7. Pel que fa al transport escolar ho penjarem al web quan ixca la resolució.
8. Xarxa llibres:
● L’alumnat de 4t d’ESO ha de portar en una borsa de paper els llibres
el mateix dia que vinguen a recollir les notes ( 18/06)
● Per a la resta de nivells, rebran informació sobre les dates d’entrega
de llibres per ITACA i a la web del centre.

