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Benvolgudes famílies, 
 

Us fem arribar informació relacionada amb el calendari de l’alumnat d’ESO i BTX de final de 
curs del mes de juny. 
 

ESO: 
 

 Durant la setmana del 3 al 7 de juny rebreu per notificació o missatge a través de 
l’ENSE, les matèries que haurà de recuperar el vostre fill/filla. 

 

 El dijous 6 de juny es farà una sortida a Waterworld on només hi ha implicats alguns 
alumnes. 

 

 El divendres 7 de juny  es farà l’exposició del Projecte de Recerca de 4t d’ESO. 
 

 La setmana del 10 al 14 de juny els grups de 1r, 2n i 3r d’ESO faran el Crèdit de 
Síntesi. L’horari serà de 9:30 a 13:00.  
Alguns/es alumnes treballaran al centre i altres seran a la sortida de Cala Montjoi 
(2n ESO). 
Els alumnes de 4t ESO marxen de viatge a Madrid. 
Els alumnes de 4t d’ESO que no van al viatge i s’han apuntat a les classes de repàs 
faran l’horari de 9’30h a 13’00h en cas d’haver marcat la casella d’assistir a totes les 
classes, o bé només a la franja horària corresponent a les matèries marcades al full 
que es va retornar prèviament signat per les famílies (l’horari serà enviat per ENSE). 
 

 El dilluns dia 17 de juny es lliuraran les notes finals ordinàries. 
Els alumnes de 1r a 3r d’ESO hauran de venir al centre de 9’30 a 11’00h. Aquest dia 
recolliran les notes i es revisarà la documentació de la matrícula. 
Els alumnes de 4t d’ESO  hauran de venir al centre a les 13:00h per recollir les notes 
i la documentació necessària per fer la matrícula de BTX i algun tràmit a secretària. 
 

 El dia 18 hi ha la sortida a Port Aventura.  
 

 Del 19 al 21 de juny hi ha previstes les recuperacions extraordinàries d’ESO.  
L’horari de les recuperacions estarà penjat a la web del centre.  

 

 El dimecres 26 de juny a les 10:00 h, a l’aula de tutoria, es lliuraran les notes 
extraordinàries.  
 

 El dijous 27 de juny es farà  la FESTA DE COMIAT: 
 

- 4t ESO a les 19:30 al TMC. 
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1r de BTX: 
 

 Durant la setmana del 3 al 7 de juny rebreu per notificació o missatge a través de 
l’ENSE, les matèries que haurà de recuperar el vostre fill/filla. 

 

 El dijous 6 de juny es farà una sortida a Waterworld on només hi ha implicats alguns 
alumnes. 

 

 La setmana del 10 al 14 de juny els alumnes de 1r de BTX marxen de viatge a Berlín 
 

 El dia 18 hi ha la sortida a Port Aventura.  
 

 

 Del 19 al 21 de juny hi ha previstes les recuperacions  de 1r de Batxillerat.  
L’horari de les recuperacions estarà penjat a la web del centre.  
 

 El dimecres 26 de juny a les 10:00 h, a l’aula de tutoria, es lliuraran les notes finals 
ordinàries. Al setembre es faran les recuperacions extraordinàries. 
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