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Previsió  de  calendari lectiu del curs 2018/2019 

 

   Institut Francesc Macià  

  

SETEMBRE 2018  FEBRER 2019 
DL DM DC DJ DV DS DG  DL DM DC DJ DV DS DG 

     1 2      1 2 3 

3 4 5 6 7 8 9  4 5 6 7 8 9 10 

10 11 12 13 14 15 16  11 12 13 14 15 16 17 
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24 25 26 27 28 29 30  25 26 27 28    

OCTUBRE 2018  MARÇ 2019 
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NOVEMBRE 2018  ABRIL 2019 
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DESEMBRE 2018  MAIG 2019 
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17 18 19 20 21 22 23  20 21 22 23 24 25 26 
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31        JUNY 2019 

GENER 2019  DL DM DC DJ DV DS DG 

DL DM DC DJ DV DS DG       1 2 

 1 2 3 4 5 6  3 4 5 6 7 8 9 

7 8 9 10 11 12 13  10 11 12 13 14 T 15 16 

14 15 16 17 18 19 20  17* 18 19 20 21 22 23 

21 22 23 24 251Q 26 27  24 25 26 27 28 29 30 

282Q 29 30 31     JULIOL 2019 

        1 2 3 4 5 6 7 
 
 

 
PRÈVIA 

· 3  setembre Obertura oficial de l’Institut. Reunions de professors: 9.00 professors nous amb 
junta, i reunió de coordinadors; 10.00 nous amb caps departament; 11.00 
nous amb coordinadora riscos laborals. 12.00 Reunió caps de departament. 
14.00 Reunió caps de departament. 

. 4 i  5 setembre Exàmens de recuperació d’ESO i 1r de batxillerat. 

. 4, 5  i 6  setembre Selectivitat de setembre (PAU). 

. 6  setembre Avaluació extraordinària. 

. 7 setembre 10.00 h: lliurament de notes extraordinàries. 11.00 h: Reunions de tutors 
d’ESOi de batxillerat.   13.00 h reunió d’equip docent de 1r ESO. 14.00 h 
reunió d’equip docent de 2n ESO.  Si es convoquen, reunions de 
departaments. Matrícules.16.30 h reunió dels tutors amb les famílies dels 
alumnes de 1r d’ESO. 

. 10  setembre 9.00 h reunió equip docent 3r. 10.00 h reunió d’equip docent de 4t. Reunions 
d’equips docents, i amb EAP i CREDV-JA. Matrícules de setembre. 
Lliurament d’horaris de professors i altres documents. 13.00 h Claustre 
d’inici de curs.  Vespre: any nou hebreu (5779) i musulmà (1440). 

 

 

Any LIII 

 

Inici curs Les Planes de Son 

Reunions 
famílies 

Exàmens 2a Av. 

Inici 3a Av. 

Setmana 
Santa 

Preavaluacions 

Tots Sants 

Treballs Recerca 

Exàmens 1a av. 

Inici 2a av. 

Nadal 

Exàmens 2n batx. 

Pasqua Granada 

Festa major 

Esquiada 

Exàmens finals 

Viatges 

Notes finals 

2n quadrimestre 
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PRIMERA AVALUACIÓ 

. 12  setembre Inici del curs: presentació escalonada i classes (ESO i batxillerat): 9.00 h 2n 
ESO; 10.00h 1r ESO (fins a les 13.00h),  11.00h  3r  ESO,  11.45 h  4t  
ESO,  12.30h  1r batxillerat,  i  13.15h  2n  batxillerat. 14.00 h reunió de 
tutors d’ESO. 

. 13 setembre Horari ordinari d’ESO  i batxillerat  (“singular”: 08.25-15.00).  14.00 h Reunió de 
coordinadors. 

. 17 setembre 15.30 h Reunió de tutors. 

. 17 a 21 setembre Els alumnes de  2n de batxillerat han de lliurar l’esborrany definitiu del treball 
de recerca al tutor. 

. 19 setembre 16.00 h Reunió dels docents a l’aula magna (sobre l’escola inclusiva + P.I.). 

. 21 setembre El 1859 neix Francesc Macià, a Vilanova i la Geltrú (fa 159 anys). 

. 22 a 28 setembre Erasmus Plus a Cornellà (amb Finlàndia, Polònia i l’illa de la Reunió-França-). 

. fi setembre Presentació i inici de la infermera de l’Escola i salut. 

. 24 setembre Reunions ambfamílies (17.00h 2n ESO, 17.30h  4t ESO). 

. 26 setembre Reunions ambfamílies (17.00h 3r ESO, 17.30h 1r i 2n batxillerat). 

. 29 setembre Festa Jazz & Beer de Cornellà (homenatge a l’exalumne Álvaro Barbero). 

. 30 setembre Cursa de Cornellà (10 km). 

. 3 octubre Reunió de caps de departament. 

. 10 octubre Preavaluació de 1r d’ESO, 4t i 2n de batxillerat. 

. 12 octubre Divendres: Festa (el Pilar). 

. 15 octubre Preavaluacionsde 2n ESO ABC  i 3r ESO 

. 17 octubre Preavaluacions de 2n d’ESO DE  i 1r de batxillerat. 

. 22 a 26 octubre Lliurament dels informes de la primera preavaluació. 

.  28 octubre Canvi horari (dormir una hora més). 

. 1 novembre Dijous: festa de Tots Sants. 

. 2 novembre Divendres: pont (primera festa escolar de lliure disposició). 

. 5 novembre Dia de lliurar el Treball de Recerca (alumnes de 2n batxillerat). 

. 7 novembre 52 aniversari de l’Institut (1966). 

. 8 novembre Reunió amb famílies sobre l’esquiada de 1r d’ESO. 

. 9 novembre Simulacre d’emergència. 

. 9 a 18 nov. 23a “Setmana de la ciència”. 

. 12 a 30T   nov. Quarantena de sortides (època d’exàmens). 

·14 novembre Tribunals de Treballs de Recerca (2n batxillerat). 

. 26 novembre Publicació de les notes dels treballs de recerca (els disconformes poden 
presentar una reclamació formal durant els dos dies següents a secretaria, 
dins de l’horari d’atenció al públic). 

. fi novembre Sessions d’informació sobre el Treball de Recerca a les tutories de 1r de 
batxillerat. 

. 30T  novembre Últim dia lectiu de la 1a avaluació. XXè  sopar de l’AMPA. 

SEGONA AVALUACIÓ 

· 3* desembre Primer dia lectiu de la 2a avaluació. 

. 4 desembre Excursió de 3r ESO a Naturpark 

. 6 desembre Dijous: festa (Sant Nicolau o constitució espanyola). 

. 7 desembre Divendres: pont (segona festa escolar de lliure disposició). 

. 8 desembre (la Puríssima) Últim dia per posar notes de la 1a avaluació. 

· 10, 12,  i  17 desem. Juntes de la 1ª avaluació (ESO i batxillerat). 

. 11, 12 i 13 desembre Alumnes de 2n de batxillerat al Museu d’Història de Catalunya. 

. 14 desembre Conferència de la Marató de TV3 (a tot 4t, i a 1r i 2n batxillerat biosanitari). 

. 17 desembre Alumnes de 2n d’ESO a l’embotelladora de Coca-cola (Martorelles). 
Devolució dels Treballs de Recerca acabats. 

. 17 i 18 desembre Actuacions de l’Escola Sant Miquel a la sala d’actes (14.30-16.30). 

. 19 desembre A les 16.00 reunió comissió de convivència (NOFC). A les 17.00 reunió 
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constitutiva del consell escolar. 

· 21 desembre Últim dia lectiu (del 2018) i lliurament de notes de la 1a avaluació. 

. 22 des.  a  7  gen. Vacances de Nadal (i Sant Esteve, Innocents, Cap d’any i Reis). 

. 25 desembre El 1933 mor Francesc Macià, a Barcelona (fa 85 anys). 

. 8 a 11gener Esquiada 1rd’ESO i 1r de batxillerat a la Cerdanya. 

. 9 gener Primera convocatòria d’exàmens de recuperació de 1r de batxillerat. 

. 11 gener Últim dia per lliurar la recuperació del Treball de Recerca (2n batxillerat). 

. 14 gener Reunió de l’equip docent de 4t sobre les CB16  de febrer. 

. 18 gener Últim dia per lliurar a coordinació pedagògica les notes de la recuperació de 
1r de batxillerat. 

. 23 gener Publicació de les notes dels treballs de recerca de recuperació. 
Preavaluacions de la 2a aval. de 2n d’ESO  ABC, i 2n de batxillerat. 
Recuperació d’assignatures d’ESO. 

. ___  gener Proves de la Copa Cangur (matemàtiques) per a 2n i 3r. 

. 25Q  gener Últim dia del primer quadrimestre (optatives de 1r, 2n i 3r d’ESO). Reunió 
comissió social. 

. 282Q  gener Inici del segon quadrimestre (optatives de 1r, 2n i 3r d’ESO). Preavaluacions 
de la 2a aval. de 1r d’ESO, 4t d’ESO, i 2n d’ESO  DE. 

. 30 gener Preavaluacions de la 2a aval. de  2n d’ESO  ABC, 3r d’ESO,  i  1r de 
batxillerat. 

. 1 febrer Últim dia per introduir les notes de la recuperació d’ESO. 

. 4 a 8 febrer Lliurament dels informes de la 2a preavaluació (ESO i batxillerat). 

. ____ febrer Animació lectora a 1r d’ESO de les Maletes Viatgeres. 

.____  febrer Proves externes de competències bàsiques de 4t d’ESO, CB16. 

.5  febrer Any nou xinès (4716, porc de foc). 

. 6  febrer Reunions de caps de departaments. 

. 7 febrer Portes obertes a la UAB (per a 2n batx.). 

. ___ febrer o març Ens visita un lycée de Normandia, activitats en francès. 

. 13, 14 i 15  febrer Viatge naturalista de 3r d’ESO a les Planes de Son. 

. 18 febrer a 8T  març Quarantena de sortides (època d’exàmens). 

. ___  febrer Vacuna 2n ESO Td. 

. __ febrer Claustre docent, i portes obertes per a 1r d’ESO (dues sessions: a les 5 h i a 
les 6 h tarda). 

. ___ febrer  Conferència a 4t per a noies enginyeres. 

. ___ febrer Inici de les visites d’alumnes de 6è (escoles adscrites). 

. 21 febrer Reunió coordinació primària / secundària a l’Institut. 

. 22 febrer Reunió comissió social. 

. 25 a 28 febrer Programa mSchools (Mobile World Congress). 

. 28 febrer (Dijous gras) 

. 1 març Divendres de Carnestoltes (8.25 a 11.45 classes; 12.15 ball de Carnaval). 

. 4 març Dilluns: pont (tercera i última festa de lliure disposició). 

.març Prematrícula a les PAU (per a 2n de batxillerat).  

. 8T  març Últim dia lectiu de la 2ª avaluació. Últim dia per posar-ne les notes. 

TERCERA AVALUACIÓ 
· 10 març Marató de Barcelona. 

. 11*  març Primer dia lectiu de la 3ª avaluació. 

· 11, 13 i 18 març Juntes de la 2ª avaluació. 

. ____ març Preinscripció a les proves d’accés a Cicles Formatius de graus mitjà i 
superior. 

.16 i 23 març Finals dels concursos de redaccions en català (16) i espanyol (23) de Coca-
cola, amb 2n ESO (dissabtes a 11.00), a UPC. 

. 20 a 24  març XXIX  Saló de l’Ensenyament (Fira de Barcelona, Montjuïc); assistència amb 
la família. 

. ___ març Proves Cangur de matemàtiques,4t d’ESO i batxillerat al Citilab, 1r a 3r a 
l’Institut. 

. ___ març Visita guiada Sagrada Família alumnes religió. 
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. març Sessions de Seguretat Vial (Guàrdia Urbana) a 3r i 4t (a tutories). 

. 22 març Lliurament de notes de la 2ª avaluació. 

. 24 març [canvi horari, dormir una hora menys] 

. 27 març Reunió de caps de departament. 

. 29 març Reunió comissió social. 

. març a abril Tallers d’afectivitat amb sexòlogues (1r i 3r ESO, i 1r batxillerat). 

. 3  abril Reunió amb famílies de 3r i 4t ESO per a l’orientació acadèmica i 
professional. 

. ___  abril Teatre en castellà, al T.Barrades de l’Hospitalet, per a  4t. 

. ___ abril Jornada esportiva de 3r. 

. ___ abril XLI Cursa del Corte Inglés (Barcelona) 10,766 km (diumenge). 

.____  abril Tallers d’hàbits alimentaris a 3r ESO; ciberrespecte a 1r ESO.  Tallers de 
prevenció de lesions medul·lars amb Institució Guttmann a 2n batxillerat. 

. ____ abril Excursió naturalista de 3r ESO a Collserola. 

. 12 abril Homenatge a Francesc Macià; 88 aniversari del 14 d’abril. 

. 13 a 22  abril Vacances de Setmana Santa. 

· 23  abril  Celebració acadèmica de Sant Jordi. 

. 24 abril Foto 2n batxillerat diürn (segon pati). Preavaluacions de la 3a aval. de 2n 
d’ESO  DE,  4t d’ESO, i 2n de batxillerat. Segona i última convocatòria de 
recuperació de pendents de 1r de batx.17.00 Portes obertes de batxillerat. 

. 26 abril Reunió comissió social. 

. 30  abril Últim dia per introduir les notes de la recuperació de pendents de 1r de 
batxillerat del 24 d’abril. 

. ___  abril Excursió dels alumnes de francès a Perpinyà. 

. ___ abril  Visita al MNAC amb 2n 1 i 2n 3. 

. ____abril Preinscripcions d’ESO (nous alumnes). 

. ___  abril Escalada amb 2n d’ESO. 

. abril - juny Tribunals d’oposicions a l’Institut. 

. ___  abril Taller de reanimació càrdiopulmonar (RCP) al PELL, amb 3r, 4t i  1r de 
batxillerat. 

. ___ abril 1r de batxillerat a la Matefest. 

. ___ abril Visita a la factoria Danone amb 2n ESO. 

. ___ abril Fira APROPA de l’ajuntament a can Suris (mostra d’estudis alternatius  a 
l’ESO i batxillerat de Cornellà). 

. ___abril Lliurament dels premis als millors Treballs de Recerca al Castell del Borni. 

. 29 abril Preavaluacions de la 3a aval. de 1r d’ESO, i  3r d’ESO. 

. 2  maig Inici de la quarantena final de sortides i activitats (època d’exàmens finals). 

. 5 a 12 maig Viatge Erasmus+ a Noto (Sicília) 

. 6 maig Preavaluacions de la 3a aval. de 2n d’ESO  ABC, i 1r de batxillerat.   Inici Ramadà 

(acaba 4 juny). 

. 6 a 10 maig Lliurament dels informes de la 3a preavaluació. 

. ___ maig Taller de nutrició amb 3r ESO. 

. ___ maig Visita a l’Escola del Mar a Badalona, amb 1r ESO. 

. ___ maig Intercanvi amb Alemanya (Gütersloh): vénen. 

.___maig Mostra de treballs de recerca (ajuntament / Citilab) 

. ___ maig Teatre en anglès al Patronat, per a 1r i 2n d’ESO. 

. ___ maig Prova d’accés als CFGSuperior. 

. ___ maig Reunió d’equips docents de 1r, i  4t d’ESO. 

. 9 maig Últim dia per dir als alumnes les notes provisionals de 2n de batxillerat. 

. 10 maig Últim dia de classes de 2n de batxillerat. 

. 12 maig Últim dia per posar notes de la 3a avaluació de 2n batxillerat. Diada de 
l’ensenyament de les matemàtiques (per a 1r d’ESO). 

. 13  a 17  maig Exàmens finals de 2n de batxillerat. 

. ___ maig Preinscripció al batxillerat (alumnes nous) i als Cicles Formatius de Grau 
Mitjà. 

. 15 maig Reunió de caps de departament. 
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. ____ maig Prova d’accés als CFGMitjà. 

. ___ maig Matrícula a les PAU (alumnes de 2n aprovats). 

. 20  maig Reinici de les classes de 2n de batxillerat. 

. 22  maig Avaluació final de 2n de batxillerat. 

. 23  maig Lliurament de notes  finals de 2n de batxillerat (10.30). 

. 24 i 27 maig Sol·licitud de revisió de notes finals de 2n de batxillerat (es resoldrien el 
dilluns 27 a la tarda). 

. 27 maig Tarda: reunió per resoldre les reclamacions de l’avaluació final de 2n de 
batxillerat (si escau). 

. ___ maig - juny Preinscripció a Cicles Formatius Grau Superior. 

. 29 maig Foto 4t d’ESO (2n pati). 

. 31 maig Reunió comissió social. 

. 1 juny Lliurament de premis del concurs de redaccions de Coca-Cola a Port 
Aventura (2n ESO). 

. 2  juny 33 anys del nom oficial de l’Institut (Francesc Macià). 

. ___ juny Últim dia de classes de 2n de batxillerat. 

. 5juny Reunió de caps de departament. 17.00 hReunió amb famílies i AMPA sobre 
l’organització de les festes de fi de curs de 4t  i 2n de batxillerat. 

. 5, 6 i 7  juny Exàmens extraordinaris de recuperació de 2n de batxillerat. 

. -  juny i juliol Reunions amb les sis escoles de primària adscrites per traspàs d’informació. 

. 10  juny Dilluns de Pasqua Granada (o Pentecosta)  [Primera festa local]. 

. 11 a 14 juny Exàmens finals extraordinaris de recuperació d’ESO. 

. ______  juny Proves d’accés a la Universitat (selectivitat) a la UPC, matí i tarda, al Campus 
Nord. 

. 12  juny Matrícula d’alumnes que han fet 1r d’ESO. Avaluació final extraordinària 
(recuperacions) de 2n de batxillerat (15.30-17.30). 

. 13 juny 10.30 h  Lliurament de notes extraordinàries de 2n de batxillerat; tots els seus 
professors presents.  Matrícula d’alumnes que han fet 2n d’ESO. 

. 14 a 17 juny Sol·licitud de revisió de notes extraordinàries de 2n batxillerat (es resoldrien el 
dilluns 17 a la tarda). 

. 14 juny Fi de les classes de 1r de batxillerat.Matrícula d’alumnes que han fet 3r 
d’ESO. 

. 15 juny Proves d’aptitud personal per a determinades carreres (magisteri, INEFC...). 

. 16 juny Últim dia per posar les notes de la 3a avaluació d’ESO i de 1r de batxillerat. 

FINAL DE CURS 

. entre 17 i 20 juny Treballs de síntesi: 1r a Cornellà, 2n a Cardona, 3r a Barcelona. Elaboració del 
Treball de síntesi a l’Institut per a qui no marxa. 

. ____  juny Viatge de 2n de batxillerat a la Toscana. 

. 17 a 20 juny Els alumnes de 1r de batxillerat fan Treball de Recerca. 

. 18 a 24 juny Dies per introduir les notes finals de 1r i 4t d’ESO. 

. 18 a 25 juny Dies per introduir les notes finals de 2n i 3r d’ESO. 

. 19 juny Data límit per sol·licitar a SSTT canvis de calendari del curs següent. 

. ___  juny Matrícula dels alumnes nous de 1r d’ESO. 

. 20  juny Últim dia lectiu. Exposicions orals dels Treballs de Síntesi i Recerca d’ESO 
(9.30-11.30); dia per posar-ne la nota. Últim dia per posar les notes finals 
d’ESO, i de 1r de batxillerat. 

POST FINAL DE CURS 

. 21 juny Divendres: festa major de Cornellà de Llobregat  (post-Corpus Christi; segona 
festa local).  Inici de les vacances escolars. 

. ____  juny Reunions de traspàs d’informació amb Esc. Mediterrània, Esc. Sant Miquel,  
Esc. Ignasi Iglésias, Esc. Anselm Clavé i Esc. Els Pins. 

. 25  i  26 juny Avaluacions finals d’ESO i 1r batxillerat (8.30-15.30 h). 

. ___  juny Matrícula dels alumnes nous de 2n, 3r i 4t d’ESO (si n’hi ha). 

. ___  juny Exàmens del Premi Extraordinari de Batxillerat. 

. 26 juny Famílies i alumnes de 4t preparen la festa de 2n del vespre. 21.00 h: XXX festa 
de final de batxillerat. 
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. 27  juny 10.00 h: Lliurament de notes finals d’ESO i 1r batxillerat (el treball d’estiuestà 
per internet). Tots els professors presents per a consultes i observacions. 
12.15 h XVI Foto tradicional. 12.30 h Claustre final. Comiat dels docents que 
es jubilen.  Per internet, notes de PAU. 

. 28  juny Reunió caps de departament i seminari. Reunió seminaris.  Port Aventura 
(XXIV any; de 08.00h a 02.00h). 

. 28  juny i 1  juliol Sol·licitud de revisió de notes extraordinàries de l’ESO i 1r de batxillerat  (es 
resoldrien el dimarts 2). 

. 1 juliol 54è curs. 16è any de la junta directiva (2n de l’últim període 2018-22). 8è any amb horari singular. 

. 1 a 5 juliol Els docents han de firmar totes les actes, i treure tot el material particular dels 
llocs comuns de la sala d’actes. 

. 1  a  19 juliol  Curset d’estiu: de 9.00  a 11.00 h, i de les 11.00 a 13.00 h,per a ESO, de repàs 
i per a recuperacions. 

.  - juliol Tramitació del títol de batxillerat (aprovats de 2n). Lliurament de documents als 
aprovats de 4t. 

. 2 juliol Reunió per resoldre reclamacions sobre les notes finals (si escau). 11.00h 
Famílies i alumnes de 2n preparen la festa de 4t  del vespre (data per 
confirmar). 17.00 h: reunió final del Consell Escolar. 19.30-21.00 h: festa de 
final de 4t (data per confirmar). 

. ___  juliol Matrícula d’alumnes de batxillerat, segons calendari específic. 

. ___  juliol Matrícula de les PAU de setembre. 

. fins a 5 juliol AMPA recull, distribueix i ven els llibres (dates concretes). 

. fins a finals de mes Institut obert amb la junta directiva treballant-hi. 

SETEMBRE 2018 

. 2 setembre Reunions: junta directiva, caps de departament, nous professors... 

. 3 i 4 setembre Exàmens extraordinaris de recuperació de setembre (ESO i 1r batxillerat). 

. 3, 4 i 5  setembre Selectivitat de setembre. 

. 4setembre Últim dia per posar les notes de l’avaluació extraordinària (ESO a SAGA, 1r 
batxillerat a actes). 

. 5 setembre Avaluacions. 

. 6 setembre 10.00h Lliurament notes extraordinàries (ESO i 1r batxillerat). Matrícula 
d’alumnes nous. Reunió de tutors. 

. 6  a 12 setembre Matrícula ESO i batxillerat (segons calendari). Reunions de professors. 

. 10 setembre 13.00 h Claustre 

. 12 setembre Presentació i inici del nou curs (54è). 

En gris ve escrit tot allò que són dates no confirmades. 

En blau tot allò que té a veure exclusivament amb el batxillerat. 

 

Calendari segons l’Ordre del Departament del 6 de juny de 2018, basat en el real del 
curs passat. 
 

 

[Recordeu que això és una previsió incompleta, basada en els últims cursos. Cal estar atent a 

noves edicions i avisos complementaris. 

A finals del curs hi ha calendaris específics de proves, reunions, matrícules, etc. 

Lògicament, la Junta Directiva es reserva la potestat d’introduir tota mena de canvis, segons les 
circumstàncies i novetats. 

Cal dir, més que mai, que les circumstàncies polítiques poden canviar dates. 

 

Hi falten esdeveniments (reals o possibles) com: 

 Recuperacions de pendents. 

 Claustres de professors. 

 Reunions per actualitzar les NOFC. 

 Reunions amb famílies. 

 Reunions del Consell Escolar. 

 Reunions de caps de seminari, d’equips docents, etc. 

 Reunions de famílies per a viatges. 
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 Festes d’alumnes (amb finalitats pecuniàries, pro-viatges). 

 Concursos externs. 

 Activitats d’educació física. 

 Excursions de tutoria i acadèmiques. 

 Conferències i tallers. 

 Extraescolars puntuals. 

 Teatre i concerts. 

 Revisió bucal. 

 Intercanvis i visites (francès, anglès, alemany, projectes Comenius / Erasmus Plus K2 ...). 

 Tallers educatius. 

 “Maletes viatgeres” i “Taller de lectura” (si tenen patrocini municipal). 

 Visites del seminari de religió. 

 Comiats de professors. 

 Absències i canvi de conserges (en un curs i mig en portem 8 més el fix). 

 Etcètera]

 

 

Avaluacions 1a – 12 setembre a 30 novembre(12 setmanes; 55 dies lectius) 

2a – 3 desembre a 8 març (12 setmanes; 56  dies lectius) 

3a – 11 març a 7 juny (12 setmanes; 62 dies lectius) 

Fi de curs: 17 a 20 juny (4 dies lectius. Per a recuperacions, crèdits, avaluacions, 
viatges...) 

 

 

Quadrimestres (per a matèries optatives de 1r, 2n i 3r d’ESO) 

1r – 12 setembre a 25gener (18 setmanes; 82 dies lectius) 

2n –28 gener a 7 juny (18 setmanes; 87 dies lectius) 

+ 4 dies lectius de final de curs (1 setmana incompleta) 

 

[177 dies lectius, més 34 dies no lectius (setembre  i juliol); 

total: 211 dies laborals, com el curs anterior] 

 

 

 

Segona  previsió, feta,  tan bé com hem pogut, el dijous 6 de desembre de 2018. 

Cesc Terrassa, en nom de la Junta Directiva.   Errare humanum Cesc. 


