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PRESENTACIÓ 

Aquests models de comunicats estan redactats tenint en compte les pautes que 

es desprenen de la guia per redactar textos de lectura fàcil. Tot i que els desti-

nataris d’aquests textos no són pròpiament els mateixos amb què he dut a ter-

me l’experimentació, els nois i noies nouvinguts, en lliurar-los als seus pares, 

poden exercir una funció mediadora lingüística, que parteix del coneixement del 

català que han anat adquirint des de la seva arribada. Quan aquest alumnat ja 

comprèn el contingut de cada comunicat, pot llegir-lo en català als seus pares i, 

fins i tot, pot fer-los una traducció literal. Amb aquesta actuació, no cal recórrer 

a traduccions a les llengües pròpies de les famílies. La llengua vehicular dels 

escrits adreçats als pares pot ser el català, adaptat, això sí, a les necessitats 

d’accés a la comprensió escrita dels alumnes i les seves famílies, amb força 

garanties que el contingut pugui ser comprès. 

Per tal d’adaptar-se a la competència lingüística dels destinataris, aquests co-

municats posen molta cura tant en la presentació formal del text, com en l’ús 

d’un lèxic i unes construccions sintàctiques comprensibles per aquests nois i 

noies nouvinguts. El contingut apareix ordenat i estructurat, incloent dades que 

podrien semblar òbvies en altres famílies. També seleccionen les informacions 

que s’hi donen, fent constar les més rellevants. Les convocatòries a entrevistes 

i reunions, per exemple, posen l’accent en la importància i la necessitat que els 

pares hi assisteixin. 
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NORMES DE L’INSTITUT (curs 2007-2008) 

HORARI 

• L’institut obre les portes al matí, a les 8:25 h. 
I a la tarda a les 15:25 h.  

 
• Al matí, les classes comencen a les 8:30 h. 

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres acaben a les 14 h.  
Els dijous acaben a les 13 h. 

 
• A la tarda, les classes comencen a les 15:30 h, 

i acaben a les 17:30 h. 
Dimecres i divendres a la tarda no hi ha classe. 
 

• És molt important estar a l’institut 
a l’hora de començar les classes. 
 

• D’11:30 h a 12 h del migdia,  
els nois i noies descansen. 
Van al pati. 
Poden jugar, esmorzar, parlar... 
També poden estar a la biblioteca. 
Poden comprar entrepans i sucs a l’institut. 
No poden sortir de l’institut. 

 
MOLT IMPORTANT!!! 

• Els nois i noies cada dia han de portar 
els llibres i el material per treballar. 
També han de portar el xandall, 
els dies que tenen classe d’Educació Física. 
 

• Quan un noi o una noia està malalt, 
el pare o la mare ha de telefonar a l’institut, 
de seguida. 

 
• Els professors no poden donar medicaments 

als nois i noies. 
 

• Si un noi o una noia necessita sortir de l’institut, 
ha de portar una autorització, 
firmada pel pare o la mare. 
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FUTBOL, BÀSQUET, VOLEIBOL I KORFBALL 

• De 17:30 h a 19 h,  
els nois i noies poden quedar-se a l’institut, 
a jugar a futbol, a bàsquet, 
a voleibol i a korfball. 
 
És molt barat: 
Val 15 € tot el curs!!! 
Des d’octubre fins a maig. 

 
PER ALS NOIS I NOIES DE 1r i 2n D’ESO 

• Els dimecres a la tarda, de 15:30 a 17:30, 
els nois i noies poden venir a l’institut. 
 
Hi ha cinc activitats: 

1. Jugar a korfball. 
2. Ballar hip-hop. 
3. Fer teatre. 
4. Aprendre a nedar en una piscina. 
5. Aprendre informàtica amb l’ordinador. 

 
És molt barat: 
val 25 € tot el curs!!! 
Des d’octubre fins a maig. 
 

• Els dilluns, dimarts i dijous, 
de 17:30 h a 19 h,  
els nois i noies poden quedar-se a l’institut, 
per estudiar i treballar a la biblioteca. 
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REUNIÓ DE PARES I MARES 
dels alumnes que faran 1r d’ESO 

 
dijous, 26 de juny de 2008 

a les sis de la tarda 
a l’Institut 

 
 
Benvolguda família, 
 
Us convoquem a la reunió de pares i  mares, 
el dijous 26 de juny, a les sis de la tarda, 
al nostre institut. 
 
Què farem? 
 

1. Explicarem el curs 2008-2009. 

2. Presentarem el tutor o la tutora del vostre fill o filla. 

3. Escoltarem les vostres preguntes. 

 
 

Què heu de portar? 
 

L’informe de sisè de primària, 
que us han donat a l’escola. 

 
És molt important que vingueu. 
Us esperem. 
 
 
 
Joanna J.J., directora 
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REUNIÓ DE PARES I MARES DE 3r ESO 
 

dijous, 25 de setembre de 2008 
a les sis de la tarda 

a l’Institut 
 
 
Benvolguda família, 
 
 
Us convoquem a la reunió de pares i  mares, 
el dijous 25 de setembre, a les sis de la tarda, 
al nostre institut. 
 
Què farem? 
 

1. Presentarem el tutor o la tutora del vostre fill o filla. 
 

2. Explicarem les coses més importants 
del curs 2008-2009. 

 
3. Escoltarem les vostres preguntes  

 
 

És molt important que vingueu. 
Us esperem. 
 
 
Anna Maria, Joana i Marcel, 
tutors de 3r ESO. 
 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

______________________________________, 

pare /mare/ tutor de l’alumne/a _____________________, 

sé que hi ha la REUNIÓ de PARES de 3r d’ESO, 

el dia 25 de setembre de 2008, a les 18 h. 

 
SIGNATURA 
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ENTREVISTA 
amb els pares de ______________________________ 
 
el _________, ___ de _____________ de 20___ 

a les _______ h. 

 
 
Benvolguda família, 
 
Us convoco a una entrevista, 
per parlar del vostre fill/a. 
 

1. Us explicaré com estudia i treballa. 

2. Us preguntaré algunes coses. 

3. Escoltaré les preguntes que vosaltres em feu.  

 
 

És molt important que vingueu. 
 
 
Us espero. 
 
______________________, tutor/a del vostre fill/a. 

 

 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
_______________________________________________, 

pare /mare/ tutor de l’alumne/a _____________________, 

sé que tinc una entrevista amb el tutor / la tutora, 

el dia ___ de ____________ de 20___, a les _____ h. 

� Vindré 

� No puc venir 

 
SIGNATURA 



Models de comunicats  de lectura fácil del centre educatiu a les famílies  Jaume Serra Milà -7- 

EXCURSIÓ A BARCELONA 
divendres, 14 de març de 2008 

tot el dia 
 
 
Benvolguda família, 
 
El divendres 14 de març, 
els nois i noies de 2n d’ESO fan una excursió a Barcelona. 
Van al Museu de la Ciència. 
 
Sortirem de l’institut a les 8:30 h del matí, 
i tornarem a les 17:30 h de la tarda. 
 
Anirem amb autocar.  
 
Què han de portar els nois i noies? 
 

Dimecres dia 12: 
L’autorització firmada. 
16 € (autocar i l’entrada al Museu de la Ciència) 

 
Divendres dia 14: 

L’esmorzar, el dinar i aigua. 
Sabates i roba còmoda. 

 
És molt important que vinguin. 
 
Paula S. i Robert R., 
tutors de 2n ESO. 
 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
AUTORITZACIÓ 

______________________________________,   pare /mare/ tutor 

de l’alumne/a _____________________________,  l’autoritzo a a-

nar a l’excursió a Barcelona, el dia 14 de març de 2008. 

 
SIGNATURA 
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CALENDARI 
DE L’ÚLTIMA SETMANA DE CLASSES 

(curs 2007-2008) 
 
• Dilluns 15 de juny: 

Hi ha classes al matí i a la tarda. 
 

• Dimarts 16 i dimecres 17 de juny: 
Hi ha ha les proves de recuperació. 
_____________________ només ha de venir aquestes hores: 
 

• Dimarts 16 de juny: 
• ________________ 
• ________________ 
• ________________ 

• Dimecres 17 de juny: 
• ________________ 
• ________________ 
• ________________ 

 
• Dijous 18 de juny: 

És l’últim dia del curs. 
Els nois i noies han de venir a l’institut al matí. 

 
• Divendres 19 de juny, a les 10 del matí: 

Els nois i noies han de venir a l’institut 
a buscar les notes. 

 
Us desitgem un bon estiu, 
 
Joana J.J., directora 
 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
______________________________________,   pare /mare/ tutor 

de l’alumne/a _____________________________,  conec el calen-

dari de l’última setmana de classes. 
 

 

SIGNATURA
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COMUNICAT DE RETARD A L’INSTITUT 
 

El meu fill /la meva filla ___________________________________, 

el dia ____ de __________________ de 20____, al matí / a la tarda 

ha anat més tard a l’institut, 

perquè 

___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

______________________________________,   pare /mare/ tutor. 
 

 

 

SIGNATURA 

 

 

COMUNICAT D’ABSÈNCIA DE L’INSTITUT 
 

El meu fill /la meva filla ___________________________________, 

el dia /els dies ______ de _________ de 20____, al matí / a la tarda 

no ha anat a l’institut, 

perquè 

___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

______________________________________,   pare /mare/ tutor. 
 

 

 

 

SIGNATURA 
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INFORME DE PREAVALUACIÓ 
 

Nom de l’alumne/a:      Curs:  
Data: 
 

 ESTUDI COMPORTAMENT 
 A: Molt bé. 

B: Bé. 
C: Li costa una mica. 
D: Li costa molt. 

A: Molt bo. 
B: Bo. 
C: Una mica dolent. 
D: Dolent. 

Català   

Castellà   

Anglés   

Naturals   

Social   

Tecnologia   

Matemàtiques   

Música   

Visual i plàstica   

Educació física   

   

 

 
Comentaris dels professors i professores: 
 
 
 
 
 

Comentaris dels pares: 
 
 

 
 

 
SIGNATURA DELS PARES 

 


