
CALENDARI TERCER TRIMESTRE 2n bat./ FETS RELLEVANTS 22 MAIG  dimecres 23 MAIG dijous 24 MAIG divendres 27 MAIG dilluns 28 MAIG dimarts 29 MAIG dimecres     .Darrer dia  de classe 2n batx. .11.30 h  Lliurament notes 3ª av. 
 Exàmens finals segons calendari    

  
30 MAIG dijous 31 MAIG  dilluns  JUNY  12, 13 i 14 JUNY dimecres a divendres 17 al 20 de JUNY  dilluns a dijous 21 de JUNY  divendres .11.30h  Lliurament de notes finals ordinàries 2n batx. 

.Inici classes preparació PAU  ( del 31 al 11 de juny )  
Convocatòria extraordinària TR Proves PAU Exàmens extraordinaris  Festa de comiat a les 18h dia 20 !  

 .13.30 h Lliurament de notes finals Matrícula PAU : Del 16 al 30 de maig (tots dos inclosos) Preinscripció CFGS : del 29 de maig al 5 de juny (documentació fins el 7 de juny) Matrícula : 18 al 23 de juliol Preinscripció batxillerat i CFGM : del 14 al 21 de maig (documentació fins el 23 de maig ) Matrícula :: del 9 al 15 de juliol Enllaços preinscripció, matrícula i assignacions universitats : http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/   http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/calendari_preinscripcio/ http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/que_saber_pre/proces_assignacio/ 



CALENDARI TERCER TRIMESTRE 1r bat. / FETS RELLEVANTS 5 JUNY dimecres 6 JUNY  dijous 6 i 7 JUNY 11 a 14  de JUNY dimarts a divendres 17 al 20 de JUNY dilluns a dijous    
� Darrer  dia de  classe 1r batx. 
� 13h lliurament  notes de la 3ª av. i notificació de les avaluacions suspeses de cadascuna de les matèries 

 Trobades i seguiment dels alumnes amb el  tutor/a del treball  de  recerca.  Cita prèvia  
 De 9 a 13.30h 

� Preparació exàmens de recuperació 1r Bat  Trobades i  seguiment  dels alumnes amb el tutor/a del treball  de recerca. Cita prèvia  
Exàmens de recuperació ordinaris 1r bat   

25 JUNY dimarts 26 JUNY dimecres      � 12h lliurament de notes finals ordinàries  
� 12.30h reunió  alumnes que passen a 2n de batx./tutor-a TR per seguiment  i Planning de feines per l’estiu  

   
Preinscripció batxillerat i CFGM : del 14 al 21 de maig (documentació fins el 23 de maig ) Matrícula :: del 9 al 15 de juliol 


