L’adreça de l’Institut per contactar-hi és:
Institut Els Tres Turons
Passatge dels Tres Turons, 1
Arenys de Mar 08350
Tf 937959603
email: a8035155@xtec.cat

Nova pàgina web del centre: agora.xtec.cat/inselstresturons
Aula virtual (moodle): agora.xtec.cat/inselstresturons/moodle
El dia 1 de juny els alumnes de 1r d’ESO que segueixen la matèria
de Francès aniran a Cotlliure.
El dia 1 de juny , a les 19h, tindrà lloc la xerrada per part de
l’empresa IDDINK per informar sobre les condicions de préstec
dels llibres ecobooks.
Els dies 1 i 2 de juny els alumnes de CFGM presentaran davant del
tribunal el seu projecte de curs.
El diumenge 5 de juny els alumnes de 4t d’ESO marxaran a Praga
fins el dia 9 en el seu viatge de final d’etapa (el dia 10 no és
obligatòria la seva assistència degut a que arribaran a la
matinada) . Els alumnes que no van de viatge hauran de venir a
classe en el seu horari habitual del dia 6 fins el 10.
Les reunions de dilluns a la tarda d’aquest mes són les següents:
o Dia 6 de juny reunió Treballs de Síntesi i Projecte de
recerca
o Dia 20 de juny : avaluacions

El calendari i acabament de curs és diferent segons el nivell
educatiu que es següents:
o CFGM: Els dies 6 ,7 i 8 de juny recuperacions. Els
dies 10, 13 i 14 de juny, exàmens extraordinaris.
o 2n de Batxillerat: 9 de juny darrer dia de classes de
selectivitat i recuperació. 10, 13 i 14 de juny
exàmens extraordinaris. 14, 15 i 16 de juny
selectivitat.
o 1r de Batxillerat: 8 de juny darrer dia de classes.
9,10, 13 i 14 de juny, exàmens de la 3ª avaluació i
final.
o 4t ESO: Del 13 al 20 de juny, projecte de recerca
amb horari especial. El 20 de juny hi ha l’exposició
del treball.
o 1r, 2n i 3r d’ESO: del 13 al 20 de juny, treball de
síntesi. Sortides al Delta de l’Ebre, Tremp i Castelló
el 14, 15 i 16 de juny. Els que no van de sortida han
d’assistir al centre tota la setmana en horari
habitual. Els que han anat de sortida no és
obligatòria la presència al centre, si bé poden venir
a acabar el dossier. El dia 20 han de presentar
l’exposició.
El dia 13 de juny tindrà lloc la reunió Escola /Salut de valoració
final.
El dia 14 de juny hi ha convocada la darrera reunió amb l’AMPA i
Direcció.
El dia 15 de juny es realitzarà la darrera reunió del Consell Escolar
d’aquest curs.
El dia 17 de juny de les 19h a les 21h farem l’acte protocol·lari
d’entrega d’orles i comiat a les promocions de 4t d’ESO, 2n de
Batxillerat i 2n de CFGM. Tothom hi és convidat!.
El dia 21 farem la festa de final de curs:
o 9-11 Joc de descoberta
o 11-11.30 Xindriada
o 11.30-12 Música en viu
o 12-13 “Holi” festa, la festa dels colors amb Dj
o 13-14 Ruixada i canó d’escuma de colors
o 14-14.30 Comiat

Si és vol participar en la festa de colors, ruixada i festa d’escuma
s’ha de portar banyador, samarreta blanca vella i pantalons vells,
tovallola, i roba de recanvi. Si bé el productes de colors són
colorants alimentaris innocus, recomanem que les persones
hipersensibles portin ulleres de bany, mocador per a la boca i vagin
en màniga llarga.
El dia 27 de juny a les 11h es farà el lliurament de les qualificacions
finals per a tots els alumnes d’ESO i Batxillerat. A partir d’aquesta
hora s’inicia el període de reclamacions de 48h. El dia 29 de juny
es resoldran les possibles reclamacions.
El dia 30 hi ha convocat el darrer Claustre d’aquest curs, també
serà el darrer de la Míriam i d’en Toni.
Com altres cursos ens demanen col·laboració per aquest poble
oprimit. Val la pena participar-hi.

En la pestanya AULA VIRTUAL de la pàgina web de l’Institut
(agora.xtec.cat/iesarenysdemar/moodle)
podreu
trobar
fotografies i més informació de les noticiés d’aquest full.
.

