
 

 

Canovelles, juny 2016 

Benvolgudes famílies de 4t ESO 

El curs 2015/2016 està apunt d’acabar i els hem d’informar de diferents temes importants que són 

del seu interès: 

Els exàmens de recuperació i les exposicions del projecte de recerca del tercer trimestre 

comencen el dia 9 de juny en horari habitual de classes i del 10 al 15 de juny en horari de 8 a 

12’30 h. El dia 14 de juny podran accedir al butlletí de la 3ª avaluació mitjançant l'aplicació 

VirtusClass 

Dijous 16 de juny de 9 a 10:30 h els seus fills hauran de retornar els llibres de text i poden 

venir a preparar la festa d’acomiadament. 

FESTA D’ACOMIADAMENT DELS ALUMNES DE 4T 

El dia 16 de juny a les 18 h.  Més informació al full adjunt. 

FINAL DE CURS 

El dia 20 de juny  hi ha la caminada del 25è aniversari i esmorzar de germanor. 

El dia 21 de juny de 10 a 12 hores es farà la Festa de final de curs organitzada conjuntament amb 

l'AMPA 

LLIURAMENT DELS BUTLLETINS DE NOTES FINALS 

El dilluns 27 de juny. Els butlletins s’entreguen només  als pares o tutors legals. El tutor concertarà amb 

vostès l’hora del lliurament. Possibles reclamacions, dimarts dia 28, de 9 a 10:30 hores. 

  

EXÀMENS DE SETEMBRE 

Durant els dies 1 i 2 de setembre els alumnes que tinguin assignatures suspeses tenen 

l’obligació d’examinar-se a la convocatòria oficial extraordinària de setembre i portar, fets, 

els deures de recuperació d’aquestes matèries. 

  

Recordin per aprovar 4t i GRADUAR-SE en ESO han de tenir aprovades totes les matèries 

El dia de l’entrega de notes donarem la informació corresponent a les feines de recuperació als 

alumnes  que tinguin assignatures suspeses. També els donarem l’horari dels exàmens de setembre. 

 MATRÍCULA DE 1r de Batxillerat. Els  alumnes  que cursaran 1r de batxillerat al nostre Institut i s’han 

GRADUAT el mes de juny  s’hauran de matricular de 1r de Batxillerat  els dies 7 i 8 de juliol de 8:30 a 

13 hores. 

 

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA 

La documentació corresponent a la matrícula la reculliran a Secretaria després del lliurament de les 

notes. 

MATRÍCULA DELS ALUMNES REPETIDORS DE 4t  

Matrícula dels alumnes repetidors de 4t d'ESO es formalitzarà els dies  7, 8 i 9 de setembre. 

 

Atentament, 

Equip Directiu de l'Institut Bellulla 
 
 


