Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
INS Manuel de Montsuar

Benvolguda família,
Ara que estem arribant a final de curs us hem d’informar d’una sèrie de qüestions:
El dimarts 11 i el dimecres 12 de juny farem les avaluacions finals de l’ESO.
El dijous 13 de juny a darrera hora del matí farem el lliurament de notes a l’alumnat. En aquest
butlletí, si s’escau, quedaran reflectides les matèries que requeriran una avaluació extraordinària.
Ja des de fa uns dies estem recollint evidències avaluadores per aquell alumnat que encara no té
assolides les competències de la matèria i de l’àmbit corresponent.
Més endavant, us farem arribar una carta on està desglossat i concretat el pagament que fareu
després de l’estiu en concepte de materials pedagògics.
El divendres 14 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.
La setmana següent, els dies 17, 18, 19 i 20 de juny l’alumnat de primer, segon i tercer d’ESO estarà
de sortida de final de curs.
Per l’alumnat de quart d’ESO:
 El dilluns 17 de juny faran revisió de proves escrites i evidències avaluadores, preparació de
les proves extraordinàries, orientació cara al proper curs i matrícula de primer de batxillerat.
 El dimarts 18 de juny baixaran a Lleida a veure una pel·lícula al funàtic.
 El dimecres 19 de juny realitzaran activitats esportives al Club Natació Lleida.
 El dijous 20 de juny, l’alumnat que no fa proves extraordinàries, farà una activitat d’orientació
al parc de la Mitjana.
Per aquell alumnat que no hagi superat totes les matèries en l’avaluació final dels dies 11 i 12 de
juny, s’estableix el següent calendari de proves extraordinàries/recollida d’evidències el dia 21 de
juny per primer, segon i tercer d’ESO i els dies 20 i 21 de juny per l’alumnat de quart d’ESO.
Dijous 20 de juny:
Hora
8.00 a 9.00
9.00 a 10.00
10.00 a 11.00
11.00 a 12.00

Matèria
Franja 1
Franja 2
Franja 3
Idioma

Curs
4 ESO
4 ESO
4 ESO
4 ESO

Divendres 21 de juny:
Hora
8.00 a 9.00
9.00 a 10.00
10.00 a 11.00
11.00 a 12.00

Matèria
Català
Matemàtiques
Ciències Socials
Castellà

Curs
1-2-3-4 ESO
1-2-3-4 ESO
1-2-3-4 ESO
1-2-3-4 ESO
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12.00 a 12.30
12.30 a 13.30

Tecnologia / Idioma
Música

1-2-3 ESO / 1-2 ESO
1-3 ESO

El dia 25 de juny farem l’avaluació final extraordinària de l’ESO. El lliurament de notes a l’alumnat es
realitzarà el dimecres 26 de juny a les 10.30 hores.
El mateix dimecres 25 de juny, de 11 a 12 hores, s’estableix com a data per a reclamacions i
d’atenció a famílies que vulguin fer consultes amb algun tutor o professor.
Enguany, pel que fa a les feines d’estiu, trobareu tota la informació detallada al moodle. Estarà obert
per a visitants, sense contrasenya.
A l’alumnat que no pugui recollir les qualificacions de final de curs en aquest horari, se’ls enviarà el
butlletí per correu als seus domicilis. Cal que notifiqueu a secretaria, el més aviat possible, els
possibles canvis d’adreça.
El dia 26 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.
Us adjuntem un link amb les instruccions en un vídeo molt aclaridor:
https://www.iddink.es/?pagina=retornarEcoBooks
Respecte els llibres del curs vinent, l’alumnat rebrà amb les notes un full amb les instruccions per qui
vulgui fer les comandes via IDDINK. Us adjuntem aquest full també en PDF. L’empresa IDDINK ofereix
un servei d’ajuda a les comandes el mateix dia 26 de 10.30 a 15.30 hores a l’aula d’informàtica del
centre. Recordeu que molts dels llibres es poden adquirir en model ecobook i pagar-ne només una
part. Per qui vulgui optar per altres vies, podrà consultar a la web el llistat de llibres.

Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos un bon fi de curs.

L’EQUIP DIRECTIU
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