Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Les Aimerigues

Benvolguda família,
Abans de marxar de vacances us volem recordar que totes les activitats del nou curs 18-19
es faran a les noves instal·lacions del carrer Icària, 80. Si per alguna circumstància hi hagués
cap canvi, aquest es farà públic mitjançant la pàgina web i l’aplicatiu iEduca.
El calendari d’activitats d’inici de curs és el següent:

DATA
3 de juliol
(9:00 a 11:00 h)
Juliol i agost

QUÈ HEU DE FER?
●Recollida de llibres de préstec per la recuperació de setembre (cal portar el
document amb els àmbits que cal recuperar i que heu rebut dels tutors/res)
●Realització obligatòriade les activitats de recuperació (Moodle)
●Proposta de realització d’activitats recomanades (Moodle)

4 i 5 de setembre

●Proves extraordinàries de recuperació1 (www.aimerigues.cat)

6 i 7 de setembre
(9:00 a 14:00 h)

●Recollida de llibres i material al centre (recordeu portar el rebut de pagament del
material i de l’AMPA si no l’heu lliurat en el moment de la matrícula).
●Lliurament del llibret d’optatives i full de sol·licitud per a la seva elecció.

12 de setembre

●Presentació del curs (2h aprox).
○ 9:00 1r ESO
○ 9:30 2n ESO
○ 10:00 3r ESO
○ 10:30 4t ESO
○ 12:00 1r I 2n Bat
●Cal donar al tutor/a el full de sol·licitud d’optatives omplert.
●Reunió famílies de 1r d’ESO a les 17:30h

25 de setembre
(18:00 h)

●Reunió famílies de 2n, 3r i 4t d’ESO

Recordeu: totes les novetats les trobareu a www.aimerigues.cat
Si alguna família vol/pot venir a ajudar el 3 de setembre en l’endreça del nou institut, cal que es
posi en contacte amb l’Eva Sànchez (esanchez2@aimerigues.cat) indicant nom, telèfon i
disponibilitat.
Cordialment, l’equip directiu de Les Aimerigues
Terrassa, 28 de juny de 2017
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El calendari de proves d’exàmens de setembre estarà també penjat al web. És molt important que es preparin a consciència i
que les activitats de recuperació estiguin completes, correctes i amb una presentació de qualitat. Qualsevol cosa no serveix per
recuperar la feina de tot un curs!

