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A/a alumnat de Batxillerat
Benvolguts/des,
Us comuniquem que el divendres 14 de setembre s’iniciarà el nou curs escolar 2018-2019
d’acord amb el següent horari:
1r BATXILLERAT
2n BATXILLERAT

10.30h
10.45h

A l’hora indicada tindrà lloc l’acte de benvinguda i presentació a la Sala d’Actes del centre.
Finalitzat l’acte de benvinguda, els tutors i tutores realitzaran la sessió informativa del curs.
En el cas que hagueu de recuperar alguna matèria pendent, les proves extraordinàries es
duran a terme els dies 3 i 4 de setembre. Al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Institut
està la planificació amb l’horari i l’aula.
Tota la informació sobre els llibres de text i de lectura del curs 2018-2019 la teniu exposada
en el tauler d’anuncis del centre i a la pàgina web http://www.iesramonberenguer.org. Així
com, la informació referent a Batxillerat la trobareu també a la nostra web, a Estudis /
Batxillerat / Accessos directes / Blog de Batxillerat.
El primer dia de curs el tutor/tutora del grup lliurarà a cada alumne una agenda per gentilesa
de l’AMPA.
Recordeu que en el Centre està ubicada l’Escola Oficial d’Idiomes d’Amposta. L’escola
imparteix els nivells B1, B2 i C1 d’Anglès i B1, B2 i C1 de Francès. Podeu informar-vos a la
pàgina web http://www.eoiamposta.cat.
L’ Institut Ramon Berenguer IV forma part del Programa de suport a la certificació dels
coneixements de llengües estrangeres (Anglès B1 i B2) i presenta l’alumnat perquè
certifiqui el DELF scolaire (Diplôme d’études en langue française A1, A2, B1, B2).
A la pàgina web http://www.educacion.gob.es/portada.html trobareu informació sobre beques
i ajuts per estudiar ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris.
Us desitgem un bon estiu i restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta.
Cordialment,

Lucrècia Bernaltes Tenesa
Amposta, 20 de juny de 2018

