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Benvolguda família, 
 
Us informem del calendari previst per als darrers dies d’aquest curs escolar: 
 

 Horari Nivell Activitat 

Divendres 14 8’00 a 14’30 hores De primer a quart d’ESO 

Activitat lectiva ordinària 
Entregarem els butlletins del 
3r trimestre, on s’informarà de 
les matèries que cal recuperar 

Dilluns 17 

8’00 a 14’30 hores 
Primer, segon i quart 

d’ESO  
Activitat lectiva ordinària 

8’00 a 14’30 hores Tercer d’ESO Sortida escolar 

Dimarts 18 8’00 a 14’30 hores De primer a quart d’ESO  Activitats escolars diverses 

Dimecres 19 

8’00 a 14’30 hores 
Primer, segon i quart 

d’ESO 
Sortides escolars 

8’00 a 14’30 hores Tercer d’ESO Activitats escolars diverses 

Dijous 20 8’00 a 14’30 hores De primer a quart d’ESO 
Activitats extraordinàries de 

recuperació i activitats 
d’estudi 

Divendres 21 

8’00 a 14’30 hores De primer a quart d’ESO 
Activitats extraordinàries de 

recuperació i activitats 
d’estudi 

10’00 a 13,00 hores 
aproximadament 

Quart d’ESO 
Preparació de la festa de 
Quart d’ESO 

 
Com podeu veure, les proves extraordinàries d'ESO (i la corresponent avaluació extraordinària) 
s'han avançat al mes de juny, al final del període lectiu seguint l'Ordre del Departament 
d'Educació publicada al DOGC el 26 de març de 2019. 
 
En conseqüència, només hi haurà exàmens de setembre (i la corresponent avaluació 
extraordinària) per a l'alumnat de 1r de Batxillerat que no hagi superat l'avaluació ordinària del 
juny. 
 
Us recordem que, com cada any, l’alumnat de Quart d’ESO celebra la seva festa (divendres 21 
de juny). Aquesta celebració comença a les 19’30 hores. Les famílies de Quart esteu 
convidades a assistir a l’entrega d’orles. 
 
El lliurament de notes finals de l’ESO i de les activitats de reforç d’estiu es realitzarà el dia 27 
de juny a les 9:30 hores. Les possibles reclamacions s’atendran per part del professorat el dia 

28 de juny a les 10’00 hores. 
 
Els llistats dels llibres de text (ESO i Batxillerat) els publicarem properament al web del centre. 
Deixarem còpia d’aquests llistats, com cada any, a la consergeria del centre. 
 
Una salutació cordial, 
 
 
Marcel Rodà 
Director 


