
 Reunió   famílies   1r   d’ESO 
 juny   2022 

 Temes   previstos   de   la   reunió: 

 LOMLOE  El   curs   vinent,   a   2n   ESO   no   hi   ha   canvi   de   llei   encara   i   s’han   de   seguir   les   directrius   de   la 
 LOMCE. 

 OPTATIVES  Els   alumnes   hauran   de   triar   una   assignatura   optativa   entre: 
 ●  ALEMANY 
 ●  MÚSICA 
 ●  PLÀSTICA 

 Les   famílies   donareu   el   vostre   consentiment   per   l’optativa   que   tria   el   vostre   fill/a. 
 Es   farà   arribar   per   correu   electrònic,   però   com   que   hi   ha   families   que   gairebé   no   el   miren, 
 també   es   posarà   al   classroom   dels   alumnes. 
 La   data   límit   del   formulari   serà   dia   15   de   juny. 

 CRITERIS 
 PROMOCIÓ 
 I   TITULACIÓ 

 ●  Un  alumne  passa  de  curs  si  aprova  totes  les  assignatures  per  juny,  i  també  si  en 
 suspèn   una   o   dues. 

 ●  Es  recomana  que  es  passi  al  curs  següent  sense  matèries  pendents,  ja  que  aquestes 
 s’acumulen   al   curs   vinent 

 A  més  dels  resultats  de  les  matèries,  l’equip  docent  de  l’alumne,  també  ha  de  tenir  en 
 compte: 

 ●  els   criteris   de   promoció   i   titulació   del   centre 
 ●  els   objectius   d’etapa 
 ●  les   competències 
 ●  el   grau   d’assoliment 

 JUNY   2022  ●  Fins  dia  17  de  jun  y  hi  ha  classe  normal,  amb  horari  de  7’55  a  14’10.  Durant  aquest 
 temps   s’hauran   fet   les   recuperacions   o   globals   pertinents   dins   cada   àrea. 

 ●  Aquesta  setmana  s’haurà  informat  a  cada  alumne  de  quines  recuperacions  haurà  de 
 fer   i   què   li   entrarà   a   cada   recuperació. 

 ●  Els  dies  20,  21  i  22  hi  ha  recuperacions  específiques  (com  si  fos  un  setembre)  per 
 aquell  alumnat  que  no  hagi  pogut  superar  alguna  àrea.  Es  donarà  un  horari  a  tots  els 
 alumnes   i   les   seves   famílies. 

 ●  Pels  alumnes  que  no  hagin  de  recuperar  es  preparen  tallers  de  final  de  curs.  La 
 setmana   vinent   rebreu   informació   al   respecte. 

 ENTREGA 
 BUTLLETINS 

 Es   publicaran   els   butlletins   al   Gestib   dia   29   de   juny,   però   hi   haurà   dues   excepcions: 
 ●  el   tutor/a   citarà   aquelles   famílies   que   cregui   convenient 
 ●  les  famílies  que  vulguin  acudir  al  centre,  ho  podran  fer  mitjançant  un  formulari  de 

 cita   prèvia 

https://drive.google.com/file/d/1Ta_JNdVbxqrbZWUFfCPJsMefTrA0-snL/view?usp=sharing

