
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut
Puig Cargol

Benvolgudes famílies,

com  ja  saben,  el  Departament  d’Educació  va  anul·lar  el  període  de  recuperacions
extraordinàries de l’ESO  durant el mes de setembre. Aquesta modificació implica que, els
alumnes que tenen matèries pendents de recuperar ho hauran de fer durant el mes de juny.
Considerant  aquesta  circumstància,  hem  hagut  d’adaptar  el  calendari  en  funció  de  la
programació que teníem prevista des d’inici de curs.

Els informem de les dates en les quals entregarem els butlletins de notes i la manera com
els informarem de les possibles matèries a recuperar. 

Alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO

• Entrega de document amb les possibles matèries a recuperar: del 5 al 7 de juny
• Període de recuperacions extraordinàries dins l’horari lectiu: del 10 al 13 de juny 
• Entrega de butlletins de notes de 3a avaluació, final i extraordinària: 27 de juny (amb

entrevista amb tutor/a) 

Alumnes de 4t d’ESO 

• Entrega de document amb les possibles matèries a recuperar: del 29 al 31 de maig
• Període de recuperacions extraordinàries dins l’horari lectiu: del  3 al 6 de juny 
• Entrega de butlletins de notes de 3a avaluació, final i extraordinària: 27 de juny (amb

entrevista amb tutor/a) 

Alumnes de 1r de Batxillerat 

• Entrega de butlletins de notes de 3a avaluació i final: 27 de juny (amb entrevista amb
tutor/a) 

• Període de recuperacions extraordinàries: 2 i 3 de setembre  
• Entrega de butlletins de notes avaluació extraordinària: 5 de setembre

Tots els alumnes han d’assistir en el centre de forma normalitzada fins el dia 21 de juny a les
14,45 hores quan finalitzen les activitats lectives. 

Aprofitem  per  comunicar-los  que,  a  partir  d’avui,  entregarem  als  alumnes  tota  la
documentació per a la confirmació de plaça pel curs 2019-2020. 

Per qualsevol dubte, poden adreçar-se al tutor/a. 

Cordialment, 

Equip directiu INS Puig Cargol 
Calonge i Sant Antoni, 29 de maig de 2019 

Pla de Calonge, s/n
17252 Sant Antoni de Calonge
Tel. 972 652 598 
Fax 972 653 466
b7000706@xtec.cat
http://www.xtec.cat/iespuigcargol-calonge/
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