
 
 
 
 
 

 
Dels Objectius Generals de Curs : 

“Educar no és imposar, no és reptar ni castigar, tampoc transmetre únicament conceptes, ni memoritzar històries. 
Educar és escoltar, acompanyar i dialogar per construir una autoestima sana, un caràcter fort i una ment oberta. 

Educar és inspirar un esperit lliure capaç d’arbitrar la vida per un mateix [...] Educar és ensenyar a viure...” 
                                                                Rosa Agulló (psicòloga clínica, salut mental de nen s i adolescents 0-18) 

 
       “Per educar un nen fa falta la tribu sencera” (adagi africà) 
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Alumnes i pares i mares d’alumnes 
 
 
 
Benvolguts/des, 
 
El proper dimarts dia 23 de desembre  de 2014 s’acaba el primer trimestre i 
comencem les festes de Nadal. Com sabeu, de la programació del calendari general 
del curs, serà un dia sense classes en que aprofitarem per convocar alumnes i/o 
famílies  pel lliurament de notes i informes trimestrals: 
 
� Els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO  seran convocats juntament amb els seus 

pares/mares per entrevista personal amb el tutor i/o un professor  de l’equip 
docent. 

� Els alumnes de Batxillerat rebran les notes directament  amb entrevista amb 
el tutor o professors del seu equip docent i, en molts casos, també sereu 
convocats pare i/o mare a la trobada. 

� Aquests dies s’estan donant les hores de reunió a les que us demanem us 
ajusteu puntualment, donat el volum d’entrevistes que cal gestionar en tot 
l’institut. En cas de dubte parleu amb el tutor/a. 

� El període de vacances de Nadal serà del 24 de desembre al 7 de gener, 
ambdós inclosos. 

 
Aprofito l’avinentesa per felicitar-vos aquestes festes i encomanar-vos els millors 
desitjos pel nou Any 2015, en nom de tot el claustre de professores i professors i el 
personal del centre.  
 
 
Granollers, 16 de desembre de 2014   

 
Santiago Llorens Calvet 
Director Institut Celestí Bellera 
 


