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Benvolgudes famílies d’alumnat de quart d’ESO,

Els últims dies de curs impliquen una organització diferent de l’horari lectiu del centre a causa del  Treball

de síntesi, projecte de recerca, les proves de recuperació i millora, avaluacions i altres activitats de final de

curs. Per aquest motiu, us informem de les activitats que poden ser del vostre interès:

● Dilluns 31 de maig 

Lliurament de les notes de la tercera avaluació via Clickedu. 

● Dilluns 7 de juny

Lliurament  a  l’alumnat  dels  informes de matèries  que  cal  recuperar  a l’avaluació  extraordinària  i

calendari de proves d’avaluació extraordinàries. 

● Des del dilluns 7 al dimarts 15 de juny (de 9.00 h a 13.30 h).

Treball de síntesi de primer, segon i tercer. Projecte de Recerca de quart. 

El centre romandrà obert  en el  seu horari  habitual.  Per a l'alumnat que vingui a primera hora o hi

romangui a la darrera s’habilitarà un espai atès per professorat de guàrdia per treball personal.

● Dimecres 16 de juny (de 9.00 h a 13.30 h).

Exposicions orals del Treball de Síntesi i Projecte de Recerca.

● Dimecres 16 de juny

Últim dia de curs per a aquells alumnes que ho hagin aprovat tot.

● Dijous 17, divendres 18 de juny.

Proves extraordinàries de l’ESO.  Les proves tenen una durada d’una hora cadascuna, a partir de

les 8.00 hores. Cada alumne es presentarà en l’horari que li pertoqui; un cop acabada la prova, podrà

marxar cap a casa.

● Dilluns 21 de juny

A les 11.30 hores, cerimònia de comiat per l’alumnat de quart d’ESO.

● Dilluns 28 de juny

A les 11.45 hores tots els alumnes vindran a recollir els informes de final de curs i les tasques d’estiu.

A partir de les 12:00 h s’obrirà el període de reclamacions fins a les 13:00 h.

L’alumnat de 4t d’ESO  que no continuï estudis al centre haurà de retornar l’ordinador (amb la

seva capsa i el seu carregador) cedit pel Departament d’Educació abans de recollir el butlletí de

notes.
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