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TREBALLS D’ESTIU
Un cop arriben les vacances és moment per gaudir de bones estones amb la família i els
amics, desconnectar del feixuc dia a dia i airejar una mica el cervell. Però també és
interessant no perdre el ritme de treball, no fos cas que en tornar a començar el curs
estiguéssim tan relaxats que no sabéssim com posar-nos-hi.
Per altra banda alguns de vosaltres no heu superat totes les matèries i heu de presentar-vos a
les proves extraordinàries de setembre. Caldrà que us prepareu bé per tal de superar-les.
Els alumnes que heu suspès alguna o algunes matèries heu de fer el treball d’estiu
d’aquestes assignatures i presentar-lo el dia de la prova extraordinària.
La resta d’alumnes podeu fer aquests treballs voluntàriament (tot i que a algú de vosaltres se
us recomanarà especialment), sobretot si heu aprovat justet.
Feu o no el treball d’estiu, és aconsellable que pugueu distreure-us tot llegint un bon llibre,
alguna revista especialitzada en algun tema, mirant documentals o informatius a la televisió,
escrivint les vostres sensacions de les vacances, ...
Els treballs d’estiu de tots els nivells i matèries els trobareu penjats a la xarxa. Un cop dins el
web de l’escola heu d’entrar al Google Apps. Quan arribeu a la pàgina de la intranet de
l’escola, a la finestreta dels webs interns, cliqueu sobre els webs tipus acadèmic. Allà hi
trobareu un web anomenat Treballs d’estiu Secundària 2016. Un cop dins, només cal que
aneu seguint les instruccions per trobar el treball que necessiteu.
També hi podeu accedir clicant sobre la icona de llocs web i al menú Navega pels llocs que hi
ha a l’esquerra. Un cop dins, cliqueu sobre la pestanya superior acadèmic i ja us sortirà.
De part de tot el Claustre de Professors i Professores:
BON ESTIU!!!!
Barcelona, 28 de juny de 2016
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