Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Badalona VII
Alumnat d’ESO amb matèries no superades a l’avaluació ordinària
Benvolguda família,
El/la vostre fill/a no ha pogut superar totes les matèries en l’avaluació ordinària del mes
de juny i per aquest motiu haurà de realitzar unes feines de recuperació durant l’estiu i
s’haurà de presentar a les proves extraodinàries del mes de setembre.
Per facilitar la vostra col.laboració en el correcte seguiment del procés de recuperació de
les matèries no superades pel vostre fill/a, us volem informar sobre alguns aspectes
importants:
1.Feines de recuperació d’estiu
Cada alumne/a ha de descarregar des del portal web del centre les feines de recuperació
d’estiu de les matèries que tingui suspeses. La realització d’aquestes feines durant els
mesos d’estiu és imprescindible per a la correcta preparació de les proves
extraordinàries de setembre. És convenient que les famílies insistiu als vostres fills sobre
la importància de dedicar el temps necessari a la realització d’aquestes feines durant les
vacances.
2.Sessions d’estudi assistit
El centre i l’AMPA organitzen unes sessions d’estudi assistit durant el mes de juliol.
L’objectiu d’aquestes sessions és ajudar els alumnes d’ESO a realitzar les feines de
recuperació d’estiu i, d’aquesta manera, preparar les proves extraordinàries de setembre.
Les sessions d’estudi assistit seran impartides per graduats universitaris i es
desenvoluparan des del 3 al 21 de juliol, de dilluns a divendres, en horari de matí.
Inscripcions al despatx de l’AMPA des del 27 al 30 de juny de 10:00 a 13:00 h.
3.Proves extraordinàries
Es realitzaran el divendres 1 i el dilluns 4 de setembre L’horari de les proves estarà
disponible en el portal web del centre. Recordem que la presentació a les proves
extraordinàries i el treball personal mostrat en elles són fonamentals en el moment de
decidir la recuperació de les matèries no superades i el pas de curs.
4. Devolució dels llibres de text no retornats al mes de juny (Iddink)
En cas que l’alumne/a no retorni a l’empresa Iddink els llibres de text el dia 27 de juny
perquè els necessita per preparar les proves extraordinàries de setembre, haurà de
portar-los a l’institut el dimecres 6 de setembre de 10:00 a 13:00 h. Iddink cobra un
recàrrec per aquesta pròrroga en la devolució dels llibres.
Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos un bon estiu.
L’equip directiu
Badalona, 27 de juny de 2017

