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Benvolguda família,
Ara que estem arribant a final de curs us hem d’informar d’una sèrie de qüestions:
Aquesta setmana l’alumnat de primer d’ESO estarà els dies 18, 19, 20 i 21 de juny de sortida de
convivència.
Per l’alumnat de de segon, tercer i quart d’ESO:
El dimarts 19 de juny farem una sortida lúdica a Portaventura. L’alumnat vindrà a l’Institut amb el
mateix mitjà de transport que habitualment i sortirem del pàrquing a les 8.15 hores. L’arribada es
preveu sobre les 20 hores.
El dimecres 20 de juny realitzaran activitats esportives al Club Natació Lleida.
El dijous 21 de juny l’alumnat de segon d’ESO farà una sortida a Tremp i el de tercer i quart d’ESO
baixarà a Lleida a fer una activitat al Funàtic.
El divendres 22 de juny clourem el curs amb un festival. Aquest dia l’entrada de l’alumnat al centre
serà a les 10 hores (el transport de l’alumnat d’Alpicat recollirà sobre les 9.45 hores) i l’alumnat
tornarà des de l’Institut sobre les 13 hores, quan ja hi ha servei de la línia d’autobusos municipals per
aquells que tornen a Lleida.
Els dies 25 i 26 de juny farem les avaluacions finals de l’ESO i de primer de BTX. I el lliurament de
notes a l’alumnat es realitzarà el dijous 28 de juny seguint el següent horari:
- 9 hores: segon d’ESO
- 10 hores: tercer d’ESO i primer de BTX
- 11 hores: quart d’ESO i matrícula segon BTX
- 12 hores: primer d’ESO
Aquest dia els vostres fills/es rebran:
 Les qualificacions finals de curs. En el butlletí que el tutor lliurarà, s’informarà, si s’escau, del
número de proves de recuperació que realitzarà el/la vostre/a fill/a. Aquestes proves de
recuperació constaran d’una feina a realitzar a l’estiu i d’unes proves extraordinàries de
recuperació que es faran el 3 i 4 de setembre (segons calendari que us enviarem més
endavant).
 Un informe d’avaluació competencial (nomes 1r, 2n i 3r d’ESO) on es valorarà l’assoliment de
les dimensions i/o competències que integren cadascuna de les àrees, així com algunes
transversals. Aquest informe també el podeu descarregar mitjançant la plataforma Gescola a
partir del dia 30 de juny.
 El llistat dels llibres que caldrà adquirir pel proper curs.
 Una carta de la plataforma IDDINK mitjançant la qual es podrà fer l’adquisició dels llibres en
règim de socialització quan sigui possible.
 Una carta on està desglossat i concretat el pagament que fareu al centre en concepte de
materials pedagògics (només ESO).
Si acompanyeu al vostre/a fill/a a recollir les notes, preguem us espereu al pàrquing del centre per no
interrompre el bon funcionament de la jornada. Aquest dia és de lliurament de notes a l’alumnat, no
per a fer tutoria. Si aquell dia l’alumne/a no pot venir a recollir les notes i veniu vosaltres a recollir________________________________________________________________________________________________
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les, ho podreu fer a l’acabar la sessió del tutor/a amb el grup-classe, això vol dir 30 minuts més tard
(per exemple a les 9.30 hores segon d’ESO).
A l’alumnat que no pugui recollir les qualificacions de final de curs en aquest horari, se’ls enviarà el
butlletí per correu als vostres domicilis. Cal que notifiqueu a secretaria, el més aviat possible, els
possibles canvis d’adreça.
El mateix dia del lliurament dels butlletins, caldrà que tothom que tingui llibres per retornar a la
plataforma IDDINK, els porti per tal de fer la devolució a la biblioteca del centre a partir de les 10.30
hores fins les 15 hores. Com aquesta data coincideix amb el dia de recollida de notes, us recomanem
que si teniu dubtes sobre si us caldrà algun llibre al setembre, els porteu tots i un cop recollides les
notes, retorneu tots excepte els que us puguin fer falta durant l'estiu. El lliurament d'aquests seria al
setembre via correu.
Us adjuntem un link amb les instruccions en un vídeo molt aclaridor:
https://www.iddink.es/?pagina=retornarEcoBooks
També trobareu un suport per fer les comandes a IDDINK el mateix dia 28 a la sala informàtica del
centre de 10.30 hores a 15 hores.
El divendres 29 de juny, de 11.30 a 12.30 hores, s’estableix com a data per a reclamacions i
d’atenció a famílies que vulguin fer consultes amb algun tutor o professor.
Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos un bon fi de curs.

L’EQUIP DIRECTIU
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