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Calendari de final de curs – 1r d’ESO 

 
 Setmana d'exàmens de la 3a avaluació: del 3 al 12 de juny 
 Fi de les activitats lectives (activitats de recuperació i millora): 17 de juny 
 Lliurament notes: 18 de juny a les 11 h.  
 Sortida a Port Aventura: 19 de juny  
 Recuperació extraordinària: 20 i 21 de juny 
 Lliurament notes de l’aval extraordinària i feina estiu: 28 de juny a les 9 h 
 Matrícula pel curs 2019-20: del 27 de juny al 3 de juliol 
 Llistats de llibres pel curs 2019-20 i devolució de llibres en préstec: del 8 al 12 

de juliol a l’AMPA (dl i dc de 18 a 19 h i dm i dj de 10 a 12 h). 
(El llistat també es trobarà a la pàgina web, però caldrà saber el grup-classe) 

 Retorn de llibres i comandes a IDDINK: 12 de juliol de 10 a 14 h i de 15 a 19 h 
(L’AMPA també estarà oberta en aquest horari). 

 

 

 

Recuperació Extraordinària de Juny 2019 

 1r ESO 
 

 Dijous 20 de juny Divendres 21 de juny 

8.30 
Tecnologia  

 

C. Naturals  

Projectes 

9.30 Música  Dibuix  

10.30 Anglès  Matemàtiques  

11.30 Castellà   Ciències Socials  

12.30 Ed. Física GIMN 
Català    

Projecte lingüístic 
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Calendari de final de curs – 2n i 3r d’ESO 

 
 Setmana d'exàmens de la 3a avaluació: del 3 al 11 de juny 
 Lliurament notes avaluació final (per a tots els alumnes): 14 de juny 
 Colònies d’anglès a Blanes: del 17 al 21 de juny 
 Fi de les activitats lectives (activitats de recuperació i millora): 17 de juny 
 Sortida a Port Aventura: 19 de juny  
 Recuperació extraordinària: 25 i 26 de juny 
 Lliurament notes de l’aval extraordinària i i feina d’estiu: 28 de juny a les 9 h 
 Matrícula pel curs 2019-20: del 27 de juny al 3 de juliol 
 Llistats de llibres pel curs 2019-20 i devolució de llibres en préstec: del 8 al 12 

de juliol a l’AMPA (dl i dc de 18 a 19 h i dm i dj de 10 a 12 h). 
(El llistat també es trobarà a la pàgina web, però caldrà saber el grup-classe) 

 Retorn de llibres i comandes a IDDINK: 12 de juliol de 10 a 14 h i de 15 a 19 h 
(L’AMPA també estarà oberta en aquest horari). 

 
 

Recuperació Extraordinària de Juny 2019 

2n, 3r i 4t ESO 
 

 Dimarts 25 de juny Dimecres 26 de juny 

8.30 

Tecnologia  

Economia  

Informàtica 

C. Naturals  

Física i Química  

Projectes 

Ciències Aplicades 

9.30 Música  Dibuix  

10.30 Anglès  Matemàtiques  

11.30 Castellà   
Ciències Socials  

Emprenedoria 

12.30 Ed. Física GIMN Català    

13.30  
Francès  

Llatí  
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Calendari de final de curs – 4t d’ESO 

 
 Festa de Graduació: 30 de maig 
 Setmana d'exàmens de la 3a avaluació: del 3 al 11 de juny 
 Lliurament notes avaluació final (per a tots els alumnes) i feina d’estiu: 14 de 

juny 
 Viatge de final d’estudis: del 17 al 21 de juny 
 Fi de les activitats lectives (activitats de recuperació i millora): 17 de juny 
 Sortida a Port Aventura: 19 de juny  
 Recuperació extraordinària: 25 i 26 de juny 
 Lliurament notes de l’aval extraordinària: 28 de juny 
 Matrícula de BAT i CFGM pel curs 2019-20: del 9 al 15 de juliol 
 Llistats de llibres pel curs 2019-20 i devolució de llibres en préstec: del 8 al 12 

de juliol a l’AMPA (dl i dc de 18 a 19 h i dm i dj de 10 a 12 h). 
(El llistat de BAT també es trobarà a la pàgina web, però caldrà saber la 
modalitat) 

 Retorn de llibres i comandes a IDDINK: 12 de juliol de 10 a 14 h i de 15 a 19 h 
(L’AMPA també estarà oberta en aquest horari). 

 
 

Recuperació Extraordinària de Juny 2019 

2n, 3r i 4t ESO 
 

 Dimarts 25 de juny Dimecres 26 de juny 

8.30 

Tecnologia  

Economia  

Informàtica 

C. Naturals  

Física i Química  

Projectes 

Ciències Aplicades 

9.30 Música  Dibuix  

10.30 Anglès  Matemàtiques  

11.30 Castellà   
Ciències Socials  

Emprenedoria 

12.30 Ed. Física GIMN Català    

13.30  
Francès  

Llatí  

 


