CALENDARI DE REUNIONS I DE LLIURAMENT D'INFORMES
A les etapes d’infantil i primària es lliuren els informes trimestrals individuals, que contenen tota
la informació acadèmica com actitudinal de cada alumne/a i ofereixen una visió global del seu
progrés educatiu.El gabinet psicopedagògic, per la seua part, també redacta un informe
individual d’aquells xiquets i xiquetes que hi assisteixen. Enguany, es lliuraran els informes
durant les dates següents:
etapa

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

infantil

del 17 al 22 de desembre

del 10 al 13 d’abril

28 de juny

primària

del 18 al 22 de desembre

del 10 al 13 d’abril

en les reunions
finals de curs

secundària

21 i 22 de desembre

del 15 al 22 de març

4t: 15 de juny
1r, 2n i 3r: 21 de
juny

Preinforme
secundària

novembre de 2017

8 Calendari de reunions i entrevistes amb les famílies
Pel que fa a la comunicació amb les famílies, hi ha establertes les dates de reunions trimestrals
de cada tutoria. Enguany seran les següents:

etapa

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

infantil

dimecres, 25 octubre

dimecres, 21 febrer

dimecres 27 de juny

primària

1r cicle: 17 d’octubre
2n cicle: 18 d’octubre
3r cicle: 19 d’octubre

1r cicle: 27 febrer
2n cicle: 28 febrer
3r cicle: 01 març

1r cicle: 26 juny
2n cicle: 27 juny
3r cicle: 28 juny

secundària

2n i 3r: 4 d’octubre
1r i 4t: 5 d’octubre

2n i 3r: 17 de gener
1r i 4t: 18 de gener

4t: 15 de juny
1r, 2n i 3r: 21 de juny

sessions
avaluació

1r i 4t: 4 de desembre
(17.00-19.00)
2n i 3r: 5 de desembre
(15.00-17.00)

1r i 4t, 13 de març
(17.00-19.00h)
2n i 3r, 14 de març
15.00-17.00

7 de juny, 4t (15.30h)
18 de juny, 1r, 2n i 3r
(9.30h)

Etapa infantil: reunió de colònies, dimecres, 30 de maig
A més de les reunions a nivell general dels diferents grups, cada tutora es reunirà amb les
famílies individualment almenys una vegada al curs i, extraordinàriament quan siga necessari.
Tant la tutora com les famílies poden demanar l’assistència del gabinet psicopedagògic a
aquestes entrevistes individuals.

