COLEGIO

NUESTRA SEÑORA
DEL SOCORRO
BENETÚSSER

CIRCULAR REUNIÓ GENERAL PARES – TUTOR
REUNIÓ INICI DE CURS
Benvolguts Pares:
M'és grat comunicar-los que durant el present curs sóc tutora del grup en què es troba
matriculat/da el/la seu/a fill/a.
Per tal motiu els convoque a la reunió de començament de curs, a
celebrar el proper dia 20 de setembre de 2022, que tindrà lloc en l'Aula Multivalent a les 17:30 hores.
En primer lloc es tractaran qüestions generals sobre el funcionament del centre per part
del director, del gerent i de l'AMPA.
Posteriorment a l'aula com a tutora, es tractaran, entre altres, les qüestions següents:
- Presentació del tutor i especialistes
- Horari de tutories
- Normes d’aula
- Metodologia
- Criteris i instruments d’avaluació
- Activitats complementàries a realitzar durant el curs
- Precs i preguntes
Per tal de facilitar l’assistència a la reunió inicial, al llarg del temps que
ocupe la mateixa, el seu fill/a podrà permanèixer baix la vigilància de monitors contractats per l’AMPA
del Col·legi. Tan sols necessitem que ens indiqueu baix si el vostre fill/a vindrà amb vosaltres.
A l’espera de poder comptar amb la seua presència en aquesta primera reunió reben una
salutació ben cordial.
Signat: En/Na Fani Villalba

···························································································································
······················
(Retalleu i torneu signat al tutor)
Alumne/a

Com a pares de l’alumne/a ens donem per enterats i
El meu fill

No
Si assistirem a la Reunió.

No
Si assistirà al centre.
Signat: En/Na _________________________________________
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COLEGIO

NUESTRA SEÑORA
DEL SOCORRO
BENETÚSSER

CIRCULAR REUNIÓ GENERAL PARES – TUTOR
REUNIÓ INICI DE CURS
Benvolguts Pares:
M'és grat comunicar-los que durant el present curs sóc tutora del grup en què es troba
matriculat/da el/la seu/a fill/a.
Per tal motiu els convoque a la reunió de començament de curs, a
celebrar el proper dia 20 de setembre de 2022, que tindrà lloc en l'Aula Multivalent a les 17:30 hores.
En primer lloc es tractaran qüestions generals sobre el funcionament del centre per part
del director, del gerent i de l'AMPA.
Posteriorment a l'aula com a tutora, es tractaran, entre altres, les qüestions següents:
- Presentació del tutor i especialistes
- Horari de tutories
- Normes d’aula
- Metodologia
- Criteris i instruments d’avaluació
- Activitats complementàries a realitzar durant el curs
- Precs i preguntes
Per tal de facilitar l’assistència a la reunió inicial, al llarg del temps que
ocupe la mateixa, el seu fill/a podrà permanèixer baix la vigilància de monitors contractats per l’AMPA
del Col·legi. Tan sols necessitem que ens indiqueu baix si el vostre fill/a vindrà amb vosaltres.
A l’espera de poder comptar amb la seua presència en aquesta primera reunió reben una
salutació ben cordial.
Signat: En/Na Silvia Bueno

···························································································································
······················
(Retalleu i torneu signat al tutor)
Alumne/a

Com a pares de l’alumne/a ens donem per enterats i
El meu fill

No
Si assistirem a la Reunió.

No
Si assistirà al centre.
SIGNAT: EN/NA _________________________________________
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M'és grat comunicar-los que durant el present curs sóc tutora del grup en què es troba
matriculat/da el/la seu/a fill/a.
Per tal motiu els convoque a la reunió de començament de curs, a
celebrar el proper dia 20 de setembre de 2022, que tindrà lloc en l'Aula Multivalent a les 18:00 hores.
En primer lloc es tractaran qüestions generals sobre el funcionament del centre per part
del director, del gerent i de l'AMPA.
Posteriorment a l'aula com a tutora, es tractaran, entre altres, les qüestions següents:
- Presentació del tutor i especialistes
- Horari de tutories
- Normes d’aula
- Metodologia
- Criteris i instruments d’avaluació
- Activitats complementàries a realitzar durant el curs
- Precs i preguntes
Per tal de facilitar l’assistència a la reunió inicial, al llarg del temps que
ocupe la mateixa, el seu fill/a podrà permanèixer baix la vigilància de monitors contractats per l’AMPA
del Col·legi. Tan sols necessitem que ens indiqueu baix si el vostre fill/a vindrà amb vosaltres.
A l’espera de poder comptar amb la seua presència en aquesta primera reunió reben una
salutació ben cordial.
Signat: En/Na Eva Fons

···························································································································
······················
(Retalleu i torneu signat al tutor)
Alumne/a

Com a pares de l’alumne/a ens donem per enterats i
El meu fill

No
Si assistirem a la Reunió.

No
Si assistirà al centre.
Signat: En/Na _________________________________________
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COLEGIO

NUESTRA SEÑORA
DEL SOCORRO
BENETÚSSER

CIRCULAR REUNIÓ GENERAL PARES – TUTOR
REUNIÓ INICI DE CURS
Benvolguts Pares:
M'és grat comunicar-los que durant el present curs sóc tutora del grup en què es troba
matriculat/da el/la seu/a fill/a.
Per tal motiu els convoque a la reunió de començament de curs, a
celebrar el proper dia 20 de setembre de 2022, que tindrà lloc en l'Aula Multivalent a les 18:00 hores.
En primer lloc es tractaran qüestions generals sobre el funcionament del centre per part
del director, del gerent i de l'AMPA.
Posteriorment a l'aula com a tutora, es tractaran, entre altres, les qüestions següents:
- Presentació del tutor i especialistes
- Horari de tutories
- Normes d’aula
- Metodologia
- Criteris i instruments d’avaluació
- Activitats complementàries a realitzar durant el curs
- Precs i preguntes
Per tal de facilitar l’assistència a la reunió inicial, al llarg del temps que
ocupe la mateixa, el seu fill/a podrà permanèixer baix la vigilància de monitors contractats per l’AMPA
del Col·legi. Tan sols necessitem que ens indiqueu baix si el vostre fill/a vindrà amb vosaltres.
A l’espera de poder comptar amb la seua presència en aquesta primera reunió reben una
salutació ben cordial.
Signat: En/Na Merche Salas

···························································································································
······················
(Retalleu i torneu signat al tutor)
Alumne/a

Com a pares de l’alumne/a ens donem per enterats i
El meu fill

No
Si assistirem a la Reunió.

No
Si assistirà al centre.
Signat: En/Na _________________________________________
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NUESTRA SEÑORA
DEL SOCORRO
BENETÚSSER

CIRCULAR REUNIÓ GENERAL PARES – TUTOR
REUNIÓ INICI DE CURS
Benvolguts Pares:
M'és grat comunicar-los que durant el present curs sóc tutora del grup en què es troba
matriculat/da el/la seu/a fill/a.
Per tal motiu els convoque a la reunió de començament de curs, a
celebrar el proper dia 20 de setembre de 2022, que tindrà lloc en l'Aula Blava a les 17:30 hores.
Es tractaran, entre altres, les qüestions següents:
- Presentació del tutor i especialistes
- Horari de tutories
- Normes d’aula
- Metodologia
- Criteris i instruments d’avaluació
- Activitats complementàries a realitzar durant el curs
- Precs i preguntes
Per tal de facilitar l’assistència a la reunió inicial, al llarg del temps que
ocupe la mateixa, el seu fill/a podrà permanèixer baix la vigilància de monitors contractats per l’AMPA
del Col·legi. Tan sols necessitem que ens indiqueu baix si el vostre fill/a vindrà amb vosaltres.
A l’espera de poder comptar amb la seua presència en aquesta primera reunió reben una
salutació ben cordial.
Signat: En/Na Carmina Baixauli

···························································································································
······················
(Retalleu i torneu signat al tutor)
Alumne/a

Com a pares de l’alumne/a ens donem per enterats i
El meu fill

No
Si assistirem a la Reunió.

No
Si assistirà al centre.
Signat: En/Na _________________________________________
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COLEGIO

NUESTRA SEÑORA
DEL SOCORRO
BENETÚSSER

CIRCULAR REUNIÓ GENERAL PARES – TUTOR
REUNIÓ INICI DE CURS
Benvolguts Pares:
M'és grat comunicar-los que durant el present curs sóc tutora del grup en què es troba
matriculat/da el/la seu/a fill/a.
Per tal motiu els convoque a la reunió de començament de curs, a
celebrar el proper dia 20 de setembre de 2022, que tindrà lloc en l'Aula Taronja a les 17:30 hores.
Es tractaran, entre altres, les qüestions següents:
- Presentació del tutor i especialistes
- Horari de tutories
- Normes d’aula
- Metodologia
- Criteris i instruments d’avaluació
- Activitats complementàries a realitzar durant el curs
- Precs i preguntes
Per tal de facilitar l’assistència a la reunió inicial, al llarg del temps que
ocupe la mateixa, el seu fill/a podrà permanèixer baix la vigilància de monitors contractats per l’AMPA
del Col·legi. Tan sols necessitem que ens indiqueu baix si el vostre fill/a vindrà amb vosaltres.
A l’espera de poder comptar amb la seua presència en aquesta primera reunió reben una
salutació ben cordial.
Signat: En/Na Paula Jorge

···························································································································
······················
(Retalleu i torneu signat al tutor)
Alumne/a

Com a pares de l’alumne/a ens donem per enterats i
El meu fill

No
Si assistirà al centre.

INFANTIL - PRIMARIA – 1º

Y

2º ESO

 - 96 396 24
02
secretariaprimaria@colegiosocorro.es

C/ Dr. Vicente

No
Si assistirem a la Reunió.

Navarro Soler, 23

3º

RPC-03.1.IV

Y

4º ESO - BACHILLERATO

C/ Cervantes, 64
 - 96 375 10 50
secretariabachillerato@colegiosocorr
o.es

