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9 de maig de 2014 

 
A l’atenció dels pares i mares de l’alumnat de 4t d’ESO 

 
Benvolguts pares i mares, 
 
En aquestes darreres setmanes de curs, els alumnes de 4t afronten  la recta final de l’etapa 
educativa que els ha de conduir  als ensenyaments postobligatoris.  
 
El proper curs 2014 - 2015, molts d’aquests alumnes continuaran al nostre centre iniciant uns 
nous estudis - el Batxillerat -, però d’altres han triat camins diferents que els portaran a nous 
centres educatius. 
 
En aquest context, volem acomiadar aquesta etapa – l’ESO – amb una cloenda lúdica i festiva 
en la que pretenem integrar diferents estaments de la comunitat educativa: Alumnes, pares i 
mares, professors i tutors i Equip Directiu  ens reunirem el dijous 19 de juny amb l’objectiu de 
compartir una bona estona i un aperitiu. 
 
L’horari de l’acte de comiat serà el següent: 

 

Horari Activitat Lloc Adreçat a: 

20 – 21h Parlaments  Auditori Alumnes, pares i 
mares, professors, 
tutors i Equip Directiu 21 – 22.30h Aperitiu Pati 

22.30 – 24h Ball 
Sala 
ritme 

Alumnes, tutors i 
professors 

 
 Per ultimar els preparatius necessitem saber si estan interessats  en assistir-hi, és per això que 
els demanem que retornin signada la pestanya inferior al tutor/a del seu fill/a abans del 
divendres 16 de maig de 2014.  
 
Atentament, Professors – tutors de 4t d’ESO – Equip Directiu 

____________________________________________________________________________ 
 

En .................................................................................................................., pare/mare/ tutor/a 
legal de l’alumne/a ...................................................................................................................... 
comunico que:          
□ SÍ assistirem a l’acte de comiat. (1 assistent: alumne/a) 
□ SÍ assistirem a l’acte de comiat. (2 assistents: alumne/a + pare/mare/tutor/a legal) 
□ SÍ assistirem a l’acte de comiat. (3 assistents: alumne/a + pare + mare) 
□ NO assistirem a l’acte de comiat. 
 Vull l’ORLA (7€) 
              Signatura del pare/mare/tutor/a legal 

http://www.vergesalut.com/

