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Benvolguda família,
ja s’apropa l’inici del curs 2019-20. És per aquest motiu que us fem arribar les
informacions més significatives del retorn al mes de setembre.


3 i 4 setembre
EXÀMENS EXTRAORDINARIS de recuperació pendents 1r Batxillerat
(Segons horari publicat a la plana web del centre)


6 setembre
09.00 h. lliurament de notes de l’avaluació extraordinària de 1r de
Batxillerat i presentació de reclamacions (fins les 10h.)



12 setembre
Inici de curs  08.00 hores.
Presentació tutories.
Horari lectiu fins les 14.30 hores.

*Aquest primer dia de clase l’alumnat de 1r d’ESO tan sols cal que porti l’estoig i una
llibreta.
MARC HORARI: de 8 a 14.30 hores.





17 setembre
Reunió famílies de 1r ESO  17.30 h. (Seu Principal)
Reunió famílies de 2n ESO  18.00 h (Seu Principal)
18 a 20 setembre
Proves Inicials 1r ESO
19 setembre
Reunió famílies de 4t ESO 17.00 h. (Seu Principal)
Reunió famílies de 3r ESO 17.30 h. (Seu Principal)
24 setembre
Reunió famílies de Batxillerat  16.30 h. (Seu Principal)

Podeu seguir les informacions del Centre a la web http://www.insvoltrera.org. A
partir del dia 9 de setembre, en aquesta adreça hi trobareu el grup al qual pertany el
vostre fill/a i l’horari de classes.
De la mateixa manera, abans de començar el curs rebreu un correu electrònic amb la
informació per donar-vos d’alta a iEduca, la plataforma de comunicació amb les
famílies (per aquells familiars que encara no s’hagin donat d’alta). Sigui com sigui,
verifiqueu que hi consten els vostres correus electrònics.
Pel que fa al material necessari, a part dels llibres, cal que l’alumnat disposi d’un
ordinador portàtil de treball per dur al centre quan calgui. En iniciar les classes els
professors ja informaran els vostres fills/es del material necessari pel seguiment de la
classe (llibretes, fulls per fer dossiers, etc).
Esperant trobar-nos a les reunions de pares en les dates fixades, ens acomiadem
aprofitant l’avinentesa per desitjar-vos BONES VACANCES!
L’Equip directiu

