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Benvolguda família, 
 
Primer de tot us enviem una salutació ben cordial i un desig de que esteu tots bé. Tenim moltes 
ganes de tornar-vos a veure! 
 
Ara que estem arribant a final de curs us informem d’una sèrie de qüestions: 
 
El dilluns 15 i el dimarts 16 de juny farem les avaluacions finals de l’ESO.  
El dimecres 17 us lliurarem les notes telemàticament via Moodle dins l’apartat de tutoria (Lliurament 
de butlletins finals (curs 2019/20)) o mitjançant el següent enllaç: 
 http://m331.insmontsuar.cat/moodle/mod/assign/view.php?id=25864   
Per entrar al Moodle caldrà fer anar les credencials del vostre fill/a. Allí trobareu també el Consell 
Orientador. 
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. 
 
Per aquell alumnat que no hagi superat totes les matèries en l’avaluació final el dia 22 de juny farem 
l’avaluació final extraordinària de l’ESO, on es tindran en compte les evidències d’aprenentatge que 
es van encomanar en la preavaluació competencial del mes de Maig El lliurament de notes a 
l’alumnat es realitzarà el dimecres 23 de juny també per via telemàtica.  
Si teniu alguna reclamació o consulta sobre les notes, ja sigui d’una matèria en concret o d’una altra 
qüestió, s’ha de fer a través del correu del centre, c5006513@xtec.cat, el mateix dimecres 23 de juny 
durant tot el dia. Un cop estigui resolta es respondrà al mateix correu. 
 
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.   
 
Enguany, pel que fa a les feines d’estiu, trobareu tota la informació detallada al moodle. Estarà obert 
per a visitants, sense contrasenya. 
 
 
Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos un bon fi de curs. 
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