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CALENDARI ESO DE FINAL DE CURS 2016-2017 
 
 
Benvolgudes famílies: 

A continuació els detallem l’horari i les activitats de final de curs dels alumnes d’ESO.  Els 
dies 8, 9, 12 i 13 de juny l’horari és l’habitual (de 8 a 14:30h), i es faran proves de millora de nota 
de les diferents matèries dins la classe normal.  El Treball de Síntesi (1r, 2n i 3r ESO) i Projecte 
de Recerca (4t ESO) es farà del 14 al 20 de juny.  Els dies 14, 15 i 16 de juny els alumnes faran 
un horari adaptat, entraran a les 8:30 h i sortiran a les 14:30 h i al llarg del matí faran dos patis 
de 30 minuts: el primer de 10:30 a 11:00h i el segon de 12:30 a 13:00h.  Els dies 19 i 20 de juny, 
l’horari del Treball de Síntesi / Projecte de Recerca serà de 9 a 11h.  Després hi haurà un pati, i de 
11:30 a 13:30, els alumnes de Música tindran assaig per preparar el concert de dimarts a la tarda. 

 
1r d’ESO. Treball de Síntesi a Banyoles.  Dies 14, 15 i 16 de juny. 
Sortida 14 de juny a les 8:00h.  Tornada el dia 16 de juny a les 17:00h, aproximadament. 

Dies 14, 15 i 16 de juny:  Treball de Síntesi i Projecte de Recerca al centre.  Els alumnes de 1r 
ESO que no van a Banyoles, així com tots els alumnes de 2n i 3r ESO, aquests dies faran el 
Treball de Síntesi al centre en l’horari indicat (de 8:30 a 14:30h).  Els alumnes de 4t ESO faran el 
Projecte de Recerca en el mateix horari (de 8:30 a 14:30h). 

Dilluns 19 juny, de 9 a 11h:  Preparació de les exposicions dels T. Síntesi (1r, 2n i 3r ESO) i P. 
Recerca (4t ESO).  A les 11:30 els alumnes de 1r, 2n i 4t ESO de música tenen assaig del concert.   

Dimarts 20 juny, de 9 a 11h:  Exposicions dels T. Síntesi / P. Recerca.  A les 11:30 els 
alumnes de 1r, 2n i 4t ESO de música tenen l’assaig final per preparar el concert.   

A les 11h: els tutors lliuraran als alumnes de 3r d’ESO el document d’orientació on 
s’especifica la tria d’itineraris a cursar a 4t d’ESO. 

Dimecres 21 de juny:  Recollir instruments del concert 

Dijous 22 de juny:   Festa de graduació de 4t ESO, 19:00h. 

Dilluns 26 de juny:  Lliurament de butlletins de notes finals a les 10:00 h i reclamacions. 
També es lliurarà la feina d’estiu i el calendari de les proves extraordinàries de setembre.  

 Els alumnes de 3r d’ESO han de retornar el document d’orientació al tutor en el moment en 
què es lliuren els butlletins de notes finals.  L’alumnat que no retorni el document d’orientació 
aquest dia, no se li garanteix l’assignació de les matèries triades. 

 A les 11:00 els alumnes de 4t ESO aniran al gimnàs, on es farà el lliurament de diplomes i 
fotos. També hi haurà premis per als alumnes amb millors expedients. 

Dimecres 28 de juny:  Sortida a Port Aventura (canvi de data respecte el calendari d’inici de curs) 

Dies 27, 28 i 29 de juny:   Matrícula d’alumnes de 4t ESO a 1r batxillerat. 

Dijous 29 de juny:  de 10 a 11:30 venda de llibres de segona mà d’alumnes de 1r de batxillerat a  
    alumnes de 4t d’ESO (els que estiguin interessats). 
 
Aprofitem l’avinentesa per saludar-los cordialment i desitjar-los bon estiu.         
 
 
Viladecans, 7 de juny de 2017   
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 Directora 


