
 

 

 

 

 

 

Vilanova del Vallès, a 17 de desembre de 2019 

Benvolgudes famílies i alumnes, 

A les acaballes d'aquest primer trimestre, i abans de gaudir de les vacances de Nadal, us 

volem comentar i informar sobre diferents temes del vostre interès: 

1. Notes de la 1a avaluació d’ESO i 1r de batxillerat. 

o Divendres 20 es farà el lliurament dels butlletins de notes que són el 

resum valoratiu de la feina feta al llarg d’aquest primer trimestre.   

o Seria bo que, durant aquests dies, aprofiteu alguna estona per fer tots junts 

una reflexió, valorar com es mereix la feina ben feta i detectar, si s’escau, 

què s’ha de millorar i com es pot fer.  

o Els butlletins s’han de retornar signats al tutor/a la primera setmana de 

classe de gener, del 8 al 10. 

 

2. Divendres 20 de desembre. 

Aquest dia farem un horari especial de 10h a 12h i cal tenir en compte que el servei 

de transport de l’alumnat de Vallromanes variarà d’acord amb aquest horari. 

Es tracta d'una jornada de tutoria on es repartiran els butlletins, es faran valoracions 

del trimestre i s’aprofitarà per acomiadar el trimestre amb els companys de classe. 

 

3. Inici de les classes després de les vacances de Nadal. 

Tal i com consta al calendari del curs, les classes es reprendran el dimecres 8 de 

gener. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. Esemtia/web.  

Recordeu que mitjançant la plataforma esemtia podeu consultar el seguiment dels 

vostres fills, justificar els retards i les absències i tenir accés al calendari del centre. 

Per poder accedir a la plataforma cal tenir usuari i contrasenya, en cas contrari cal 

demanar-la mitjançant la web de l’institut o directament a la consergeria del centre. 

A més a més, a la web del centre disposeu de diferents serveis d’informació: xarxes 

socials, calendari, notícies, ... 

 

5. Roba perduda. 

Com cada curs, des de l’inici d’aquest hem acumulat a l’institut una gran quantitat 

de roba abandonada per l’alumnat. Si trobeu a faltar alguna peça de roba passeu a 

cercar-la el més aviat possible. En cas de no ser recollides les donarem a una ONG. 

 

 

 

Amb l’arbre de Nadal creat per alumnat i 

professorat i inspirat en el triangle fractal de 

Sierpinski us desitgem a tothom unes bones festes 

de Nadal i un bon començament d'any. 

 

 

Cordialment, 

L'Equip Educatiu 

 


